
LAMPA LED NAD LUSTRO 50W 12W BIAŁA
ZD77

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Wspaniały element dekoracyjny - kinkiet łazienkowy LED przeznaczony do montażu nad lustrem.
Dzięki zastosowaniu diod LED oświetlenie jest energooszczędne przy zachowaniu dużej jasności.
Biały kolor kinkietu doskonale kontrastuje z ciemniejszymi łazienkami, ładnie zgrywa się z tłem w
jasnych łazienkach. Lampa została wykonana z wysokiej jakości stali oraz aluminium. Wbudowany
zasilacz zmniejsza inwazyjność przy montażu lampy.

Cechy produktu:

• Kinkiet łazienkowy nadtynkowy, przeznaczony do montażu nad lustrem. 
• Doskonały element dekoracyjny i praktyczny (stonowany design). 
• Mało inwazyjny montaż dzięki wbudowanemu zasilaczowi. 
• Diody LED typu SMD zapewniają równomierne rozłożenie światła. 
• Przeznaczone do montażu na ścianie (kinkiet). 
• Nadaj swojej łazience należytej elegancji! 

Specyfikacja:

• Materiał: stal + aluminium 
• Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Wbudowany zasilacz z transformatorem 12V. 
• Maksymalna moc: 12W 
• Barwa światła: 4000K (neutralna biel) 
• Strumień światła: 1000 lm 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Diody LED SMD 
• Wymiary podstawy: 15 cm x 7 cm 
• Szerokość lampy: 50 cm 
• Kolor: biały

Instrukcja podłączenia i obsługi:

Wykręć metalowy uchwyt z tylnej części lampy, aby dostać się do kostki elektrycznej.
Podłącz kable zasilające z sieci elektrycznej zgodnie z przedstawionym schematem.

* Schemat podłączenia lampy ZD77 do sieci elektrycznej:

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.

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


