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A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és élet-
veszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra
utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongáló-
dásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

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.

Ez a jel az elektromos áram használatából
adódó sérülésveszélyre utal.

Megjegyzések az útmutatóhoz
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Kedves Vásárlónk!

Új, mozgásérzékelővel ellátott mennyezeti lámpája
automatikusan bekapcsol, amint az érzékelő
mozgást észlel. A szenzor hatótávolságát és
fényérzékenységét, valamint a világítás időtartamát
Ön határozhatja meg.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!
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Rendeltetés

A lámpa magánháztartásokban való használatra
készült, üzleti célú használatra 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!

VESZÉLY elektromos áram következtében

Az elektromos felszerelést csak szakember•
végezheti el. Közben be kell tartani a német 
VDE 0100 szabvány beszerelési előírásait. 
Vegye figyelem be 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 alatt nem•
húzódnak csövek vagy vezetékek.

Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóveze-•
téken 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. 

VIGYÁZAT - égési sérülések, 
tűz- és robbanásveszély

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

FIGYELEM – anyagi károk

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

A lámpát fényrőszabályzóval 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.

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

Biztonsági előírások 
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Termékrajz (tartozékok)

tipli

zár

csavar

lámpatartó

lámpa borítása

keret

mozgásérzékelő
egység
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Felszerelés előkészítése
Kicsomagolás

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.m

Ügyeljen arra, hogy véletlenül ne dobjon ki
 szerelőanyagokat. 

Furatok megjelölése és a lámpatartó felszerelése

1.

Nyissa ki a négy zárat a lámpatartó oldalain.

VESZÉLY gyermekek esetében – életve-
szély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése
következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyer-
mekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.
Az apró alkatrészeket (csavarokat és tipli ket)
is olyan helyen tárolja, ahol gyerme kek nem
érik el.

VESZÉLY – életveszély áramütés miatt

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 tiplik és csavarok szokásos
mennyezethez használhatók. A felszerelés
előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben 
a mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot
illetően, és szükség esetén cserélje ki a
 mellékeltet.

2.

Vegye le a keretet és a lámpa borítását.

A lámpatartó segítségével jelölje meg a kifúrandó3.
lyukak helyét.

4.

Fúrjon lyukakat a tipliknek, majd a tiplik és 
a csavarok segítségével rögzítse a lámpatartót 
a mennyezetre.

Ø 6 mm
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Elektromos csatlakoztatás – 
csak szakemberek részére

A villanyvezetéket, a védővezető aljzat és a szük-m

séges kapcsok összekötését bízza szakemberre.

VESZÉLY – életveszély áramütés  miatt

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

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

Mozgásérzékelő 
beállítása

A mozgásérzékelő beállításához 4 kapcsolót talál 
a szenzoron:

1-es kapcsoló 
(a szenzor hatótávolságának beállítása)

A szenzor hatótávolságát 4 m-re vagy 6 m-re lehet
beállítani.

Nagy hatókör
(1-es kapcsoló fent)

Kis hatókör 
(1-es kapcsoló lent)

2-es és 3-as kapcsoló 
(a világítás időtartamának beállítása)

A világítás időtartama 5 másodperc és maximum 
10 perc között állítható (az utoljára észlelt mozgástól
számítva).

5 másodperc világítás
(2-es és 3-as kapcsoló fent)

1 perc világítás
(2-es kapcsoló fent / 3-as kapcsoló
lent)
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3 perc világítás
(2-es kapcsoló lent / 3-as kapcsoló
fent)

10 perc világítás
(2-es és 3-as kapcsoló lent) 

4-es kapcsoló (a szürkületi küszöb beállítása)

A fényérzékenység azt szabályozza, hogy a szenzor a
környezet milyen fényerejénél kapcsolja be a lámpát.

A lámpa sötétben kapcsol be 
(4-es kapcsoló fent)

A lámpa már viszonylag világos helyi-
ségben, illetve nappali fényben is
bekapcsol. (4-es kapcsoló lent)

Ahhoz, hogy a mozgásérzékelő be, illetve ki
tudja kapcsolni a lámpát, a villanykapcsolót 
fel kell kapcsolni.

Csak így tud felkapcsolódni a lámpa a mozgás-
érzékelőn keresztül. 

Ha nem szeretné, hogy a lámpa felkapcsolódjon,
akkor a villanykapcsolót le kell kapcsolnia. 

A lámpán nincs külön be-/kikapcsoló gomb.

Szerelés befejezése
m

Helyezze vissza a keretet és a lámpa borítását 
a lámpatartóra, és rögzítsen minden részt a négy
oldalsó zárral.

Tisztítás

Kapcsolja le a lámpát, és szükség esetén várja1.
meg, hogy minden része megfelelően lehűljön.

A lámpa részeit száraz ruhával törölje le.2.

VESZÉLY – életveszély áramütés miatt

Kizárólag a lámpa külső felülete tisztítható.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség
az áramvezető részekre.

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró
vegyszert, illetve agresszív vagy súroló
hatású tisztítószert.
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Hulladékkezelés
A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható
anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása
csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környe-
zetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen 
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok gyűjtéséhez 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.

Műszaki adatok
Modell:                                 T628613001

Cikkszám:                           392 765  

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

Érintésvédelmi osztály:      II  

Izzó:                                  LED
                                        (30 W, 2400 lumen, 

nem cserélhető)

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Gyártó:                                 Trio Leuchten GmbH, 
Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg, 
Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesz -
tés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk
végre az árucikken.
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