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LED-es kültéri lámpa

hu   Használati útmutató



Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, 
és az esetleges sérülések és károk elkerülése  
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.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, 
üzleti célokra nem használható.

A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt 
alkalmas. 

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek 
kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély 
áll fenn!

• Gyermekek nem ismerik fel az elektromos  
készülékek szakszerűtlen használatából eredő 
veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a 
 gyermekek felügyelet nélkül használjanak 
elektromos készülékeket.

• A termék szabadban való használatra alkalmas 
és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely 
védelmet jelent az 1 mm-nél nagyobb szilárd 
test elleni behatolás, valamint a fröccsenő víz 
ellen. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos.   
Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés 
veszélye áll fenn. 

• Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozó-
aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek 
hálózati feszültsége megegyezik a lámpa mű-
szaki adataival.

• Ne használjon hosszabbító kábelt.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzat-
ból, ...  
... ha használat közben üzemzavar lép fel,  
... vihar esetén,  
... mielőtt megtisztítja a terméket. 
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlako-
zókábelt. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat 
könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén  
a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy 
összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol  
a forró felületektől és az éles szélektől.

• A terméket ne tegye ki nyílt lángnak, magas 
 hőmérsékleteknek, mechanikus terhelésnek  
és hasonlóknak. Túlhevülés, robbanás és rö-
vidzárlat veszélye áll fenn.

• Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozó-
kábelen vagy a hálózati adapteren sérülés 
 látható.

• Semmilyen változtatást ne végezzen a termé-
ken. A csatlakozókábelt sem szabad saját 
 kezűleg kicserélni. A szükséges javításokat 
 bízza szakszervizre.

• Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki 
ne botolhasson meg benne. A kábel földben 
való elásása tilos/nem engedélyezett. 

• Ha nem használja a lámpát, mindig a száraz he-
lyen  tárolja, ezzel megelőzi rozsda keletkezését 
a fémen.  

• Csak a  „Műszaki adatokban“ megadott izzó-
típust használja. A lámpa maximális teljesít-
ményét túllépni tilos. 

• Az izzó és a lámpa használat közben az izzó 
 körül felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy senki 
ne érjen hozzá a forró részekhez. Izzócsere 
előtt várja meg, hogy a lámpa lehűljön.  
Égési sérülések veszélye áll fenn. Ne takarja le 
a lámpát és soha ne akasszon fölé tárgyakat.  

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

• A lámpa védett a fröccsenő víztől, de nem vízál-
ló. Óvja a ter méket erős esőzéstől és pocsolyák-
tól, és ne  merítse vízbe vagy más folyadékba. 
Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy 
 mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

• Erős szélnek, viharnak és hasonlóknak a termék 
nem tud ellenállni! Időben szerelje szét a ter-
méket, vagy vigye védett helyre, ha erős szél 
vagy vihar közeleg.



Műszaki adatok

Modell: 55929

Cikkszám: 604 884

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Érintésvédelmi  
osztály: I  

Védelmi szint: IP44

Izzó:  1 db E27 típusú,  
max. 40 watt 
(mellékelve: 
1 db E27 T30 típusú,  
4 watt, LED-filament- 
izzó, 350 lumen,  
melegfehér színnel)

Környezeti hőmérséklet:  –20 és +40 °C között

Gyártó:  Edi-Light Gmbh,  
Heiligenkreuz 22,  
6136 Pill,  
Österreich (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatáso-
kat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-
sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét 
és kíméli a környezetet.

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

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem  
kerülhetnek a háztartási hulladékba!  
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, 
nem használatos készülékét a háztartá-

si hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.  
Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat 
tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás 
és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a kör-
nyezetet és az egészséget. Régi készülékeket 
 díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolat-
ban az illetékes települési vagy városi hivataltól 
kaphat felvilágosítást.



Felállítás és csatlakoztatás

1. Az itt látható ábra szerint szerelje össze  
a lámpát.

2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozó-
aljzatba.

Be-/kikapcsolás

  M A lámpa bekapcsolásához billentse a  
be-/kikapcsoló gombot az I pozícióba.  

  M A lámpa kikapcsolásához billentse a  
be-/kikapcsoló gombot az 0 pozícióba. 

Tisztítás

1. Szükség esetén húzza ki a hálózati adaptert 
és a csatlakozókábelt.

2. Az összes részt törölje le egy kissé megned-
vesített szivaccsal.
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