
LAMPA LED OGRODOWA E27 KINKIET
ZD31A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Lampa ogrodowa zasilania energią elektryczną 230V. Przeznaczona do montażu na 
zewnętrznej elewacji budynku. Wyposażona w standardowy gwint żarówki E27 o mocy
do 40W. Solidna obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego. Bardzo łatwa instalacja
(wszystkie elementy w zestawie). Lampa jest odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne, w tym wilgoć (klasa szczelności IP54).

Cechy produktu:

• Lampa ogrodowa zasilana energią elektryczną 230V. Idealna do oświetlenia 
ogrodów, ścieżek lub schodów. 

• Przeznaczona do montażu naściennego (na elewacji). 
• Wyposażona w standardowe gniazdo żarówki E27 o mocy do 40W. 
• Solidna obudowa z aluminium i wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
• Bardzo łatwa instalacja - dołączone elementy montażowe. 
• Lampa odporna na zmienne warunki atmosferyczne (IP54). 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) + aluminium 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Źródło światła: x1 E27 (brak w zestawie) 
• Moc: 40W (maksymalna moc żarówki) 
• Klasa szczelności: IP54 
• Elementy montażowe w zestawie 
• Wysokość: 34 cm 
• Szerokość: 12 cm 
• Głębokość: 11,5 cm 
• Kolor: czarny 
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

2. Obsługa

• Podłącz dwa przewody elektryczne wychodzące z tyłu lampy do przewodu 
elektrycznego 230V wychodzącego ze ściany na której zamierzamy 
zamontować lampę.

• Zdejmij front obudowy i zamontuj tylną część lampy na ścianie bądź innej 
poziomej powierzchni wykorzystując do tego załączone elementy montażowe.

• Umieść standardową żarówkę typu E27 w gnieździe E27 lampy, po 
zamontowaniu żarówki, zamknij obudowę.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego 

detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie! Lampa jest odporna na trudne 

warunki atmosferyczne IP54 (deszcz, śnieg) ale nie na bezpośrednie 
zanurzenie w wodzie.

• Nie rozmontowywać na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować 
pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

• NIGDY nie patrz bezpośrednio w źródło światła! Może to spowodować 
uszkodzenie wzroku!
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