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A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és
 életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra
utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongáló-
dásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Ez a jel az elektromos áram használatából
adódó sérülésveszélyre utal.

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelke -
zik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerü-
lése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon
használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később
ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is
adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

Megjegyzések az útmutatóhoz

Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennye-
zetre való felszerelésre tervezték, üzleti
célokra nem alkalmas.

A lámpa száraz, belső helyiségekben való
használatra alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomago-•
lóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek
között fulladásveszély áll fenn!

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányí-•
tóban elemek találhatók. Egy elem lenyelése 2 órán
belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és
akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a hasz-
nált elemeket, valamint a távirányítót olyan helyen
tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy
elem esetleges lenyelése vagy más módon a szerve-
zetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VESZÉLY elektromos áram következtében

Az elektromos felszerelést csak szakember•
végezheti el. Be kell tartani a német VDE 0100
szabvány beszerelési előírásait. Vegye figye -
lembe a mindenkori, érvényes helyi szerelési
 előírásokat.

A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.•

A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben•
 használni tilos.

A lámpát vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos,•
illetve nem érintkezhet folyadékkal, mivel ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn. 

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt •
le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültség-
mentesíteni kell a villanyvezetéket. 
Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok helyén nem•
húzódnak csövek vagy vezetékek.

Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozó kábelen•
vagy más részeken sérülés látható.

A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztas -•
sa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy•
a csatlakozókábelen. A szükséges javításokat bízza
szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. 
A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

A távirányító be-/kikapcsoló gombja nem választja •
le a lámpát teljesen az áramhálózatról. Ehhez a fali
villanykapcsolóval kapcsolja ki a lámpát, pl. ha
leveszi a lámpabúrát, megtisztítja a lámpát, vagy 
ha hosszabb időre elhagyja otthonát. 

Biztonsági előírások



Tisztítás

Kapcsolja le a lámpát, és várja meg szükség1.
esetén, hogy a forró részei teljesen lehűljenek.

Törölje le  a lámpát kívülről egy száraz, puha2.
ruhával.

Szükség esetén a lámpabúrát egy enyhén nedves3.
ruhával is letörölheti. Azonban ügyeljen arra, hogy
ne kerüljön nedvesség az áramvezető részekre.

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes,
újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok
újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és
kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a
 szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól
 különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel
kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hiva-
taltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem
 háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasz -
nálódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes
települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy 
a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró•
vegyszert, illetve agresszív vagy súroló
hatású tisztítószert. 

VIGYÁZAT - sérülések, égési sérülések, 
tűz- és robbanásveszély

Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne érintse•
meg. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se
akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé. 

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy•
rövidre zárni tilos.

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel,•
szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott
esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és
azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. •
Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

A lámpát külső fényerőszabályzóval használni tilos.•

A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez•
alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a
szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő
szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje
ki a mellékeltet.

Óvja az elemeket túlzott hőtől. •
Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasz -
nálódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a
terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket
a kifolyt sav okozhat.

Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon•
egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú
vagy kapacitású elemeket.

Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készü -•
lék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése
előtt. Túlhevülés veszélye! 

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert,•
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.



Felszerelés
Kicsomagolás

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen1.
arra, nehogy véletlenül szerelőanyagot kidobjon. 

Ellenőrizze, hogy a lámpa sértetlen-e, és minden2.
része megvan-e.

A lámpatartó felszerelése

A furatok kijelöléséhez használja sablonnak a lámpa-
tartót. 

1.

VESZÉLY gyermekek esetében –
 életveszély fulladás/kisméretű tárgyak
lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyer-•
mekek kezébe kerüljön. Azonnal dobja ki.
Az apró alkatrészeket (pl. a rögzítőanya -
got) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férnek hozzá.

VESZÉLY – 
életveszély áramütés következtében

Az elektromos hálózatra való csatlakozta -•
tás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot,
illetve feszültségmentesíteni kell a villany-
vezetéket.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok•
alatt nem húzódnak csövek vagy veze-
tékek.

FIGYELEM – anyagi károk

A mellékelt szerelőanyagok szokásos•
mennyezethez és falakhoz alkalmasak. 
A rögzítés előtt érdeklődjön szakkeres -
kedésben az Ön mennyezete, illetve fala
számára megfelelő szerelőanyagok ról, 
és szükség esetén cserélje ki őket.

Forgassa el a lámpabúrát ütközésig az óramutató
járásával ellentétes irányba, és vegye le a lámpa-
tartóról.

2.

Tartsa arra a helyre a lámpatartót, ahova a lámpát
rögzíteni kívánja, és jelölje ki a furatokat.

Fúrjon lyukakat a tipliknek.3.

4.

Vezesse át a villanyvezetéket (mennyezeti kábel) 
a lámpatartón található kábelvezetőn. Rögzítse 
a lámpatartót a csavarokkal és a tiplikkel a meny-
nyezethez. 

A villanyvezeték és a sorkapocs csatlakoztatását5.
bízza szakemberre.

Ø 6 mm



Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek
részére

6.

                      

VESZÉLY – életveszély áramütés
 következtében

Az elektromos szerelést csak szakem -•
ber végezheti el, eközben be kell
 tartani a német VDE 0100 szabvány
szerelési előírásait. 

Az elektromos hálózatra való csatlakozta -•
tás előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve
feszültségmentesítse a villanyvezetéket.

Lámpa felszerelése

7.

Csavarja rá a lámpabúrát a lámpatartóra. 

Lámpa felkapcsolása

Kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve helyezzem

feszültség alá a villanyvezetéket.

Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze,m

helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

A be- és kikapcsolás során a lámpa fényereje finoman
erősödik, illetve halványodik. 

A távirányító használata

Elemek behelyezése / cseréje

Két darab LR03(AAA)/1,5 V típusú elemre lesz szüksége
(ezek mellékelve vannak).

1.       Tolja le az elemtartó fedelét
a távirányító hátoldaláról. 

2.      Az elemtartóban ábrázolt
módon helyezze be az ele-
meket. 

3.      Tolja vissza az elemtartó
fedelét a távirányítóra. 

Az elemek elegendő kapacitásának ellenőrzésé -m

hez nyomjon meg egy gombot. A kontroll-lámpa
minden gombnyomást egy villanással jelez. 
Ha nem villog, akkor elhasználódtak az elemek. 

VESZÉLY – életveszély áramütés
 következtében

A biztosítékot csak akkor kapcsolja fel•
ismét, illetve akkor helyezze feszültség 
alá a villanyvezetéket, amikor a lámpa
rögzítését teljesen befejezte.



A távirányítóval kiválaszthat egy fényhatást, vagy be-
és kikapcsolhatja a lámpát. A be- és kikapcsolás során
a lámpa fényereje erősödik, illetve halványodik. 

Vegye figyelembe: 

Ha a lámpát a fali kapcsolóval kapcsolja be és ki,m

akkor megmarad az utoljára beállított fényhatás. 

Ha a lámpát a távirányító be-/kikapcsoló gomb-m

jával kapcsolja ki, akkor a lámpát nem lehet 
a fali villanykapcsolóval ismét bekapcsolni, 
hanem csak a távirányítóval. Ekkor a beállítások
törlődnek, és a lámpa visszaáll az alapbeállításra.

A BRT–, illetve BRT+ gombbal fokozatosanm

 csökkentheti vagy ismét növelheti a fényrőt. 
Ha a gombot folyamatosan lenyomva tartja, akkor
gyorsan eléri a legsötétebb, illetve legvi lágosabb
beállítást. 
Gyári beállítás: 100% fényerő (2400 lm).
Vegye figyelembe: a fényerő megváltoztatása
befolyással lehet az előzőekben már megváltoz -
tatott színhőmérsékletre. 

A WARM, illetve WHITE gombokkal fokozatosanm

beállíthatja a színhőmérsékletet a „melegfehér -
től“ a „nappali fehér fényig“ (3000 – 5500 Kelvin).
Egy közepes érték van előre beállítva.
Ha a gombot folyamatosan lenyomva tartja, akkor
gyorsan eléri a leghidegebb, illetve legmelegebb
beállítást. 

A gombbal átkapcsol az éjjeli fényre. m

A fő világítás kikapcsol.

A 100% gombbal az összes beállítást vissza állít-m

hatja az alapbeállításra. Ez nem hirtelen történik,
hanem egy lassú átmenettel. 

A MODE gombbal válthat a 100% – kikapcsolás –m

éjjeli fény beállítások között.

A távirányító használata

A távirányító és a lámpa közötti területnek•
 akadálymentesnek kell lennie. 

Kerülje a nagyon erős, napfényszerű fényt, illetve•
az erős neonfényt. Ezek zavarják az infravörös
sugarak átvitelét. 

A hatótávolság max. 4 m.•

Az infravörös szenzor szöge ne legyen 30°-nál•
nagyobb.

Irányítsa a távirányító elülső végét a lámpára.m

Műszaki adatok
Modell:                                 T628513001 (384 714)

Hálózati feszültség:            230 V ~ 50 Hz 

Érintésvédelmi osztály:      II  

Teljesítmény:                       30 watt; LED

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Gyártó:                                Trio Leuchten GmbH
 Dieselstr. 4 
59823 Arnsberg 
Germany (Németország)
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Fényhatás kiválasztása


