
LAMPA LED PODTYNKOWA SUFITOWA 6W
model: ZD72

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podtynkowa, okrągła lampa LED do użytku wewnętrznego, o prostym, ponadczasowym designie. 
Estetyczny, okrągły kształt oprawy sprawia, że można ją zastosować w każdym pomieszczeniu i nadać 
mu nowoczesnego charakteru! Panel LED doskonale sprawdzi się w łazience, kuchni, salonie i w wielu 
innych wnętrzach. Dzięki zastosowaniu żywotnych, wysokowydajnych i energooszczędnych diod LED 
typu SMD 2835 o neutralnej barwie światła (4500K), masz gwarancję długiego i bezproblemowego 
użytkowania! Wytrzymują one nawet do 40000h ciągłego świecenia, przy niskim poborze prądu i małej 
emisji ciepła. W komplecie dołączone jest pełne okablowanie oraz zasilacz z transformatorem co znacznie
przyspiesza montaż plafonu!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Ponadczasowy design umożliwia montaż w dowolnym pomieszczeniu. 
• Zastosowanie diod LED typu SMD 2835 zapewnia wysoką wydajność i siłę światła przy małym poborze

prądu i niskiej emisji ciepła. Zdecydowanie zwiększa to wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. 
• Diody emitują światło białe o neutralnej barwie 4500K. 
• Plafon został wykonany z wytrzymałego stopu aluminium oraz akrylu. 

• UWAGA: Lampa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego, do montażu podtynkowego!

Specyfikacja:

• Materiał: stop aluminium + akryl 
• Moc: 6W 
• Zasilanie: zasilacz 12V z transformatorem 
• Diody: LED SMD 2835 
• Barwa światła: 4500K (neutralna biała) 
• Żywotność: do 40000h 
• Średnica plafonu: 12 cm 
• Kolor: srebrny / szary

2. Instrukcja obsługi i wskazówki montażowe:                                                                         

→ Podłącz sterownik lampy LED do plafonu i przekręć wtyczkę zgodnie ze strzałkami na gniazdach, 
aby zabezpieczyć połączenie przed przypadkowym rozłączeniem

→ Połącz dwa kable zasilające sterownika z zewnętrznym źródłem energii elektrycznej (sieć 
elektryczna 220-240V). Pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji (+ -) i odpowiednim umiejscowieniu oraz
zabezpieczeniu przewodu! 

→ Okablowanie wraz ze sterownikiem powinno znajdować się w zabudowie wewnętrznej (np. pod 
płytą gips-karton). Zwróć uwagę na to, żeby przewody nie były poprowadzone w zbyt ciasnej 
szczelinie i mogły odprowadzić własne ciepło!

3. Uwagi i środki ostrożności:
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń miejscu.
• Produkt może być wykorzystywany jedynie w warunkach wewnętrznych!
• Czyść plafon lampy za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Pozostałe elementy 

mogą być konserwowane tylko po odłączeniu źródła energii elektrycznej!
• Nie otwieraj urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nigdy nie używaj lampy gdy, zauważysz, że okablowanie jest w jakikolwiek 

sposób uszkodzone!
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowuj sprzęt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części (np. elementy 

montażowe), mogą spowodować zadławienie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez 
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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