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WEEE Entsorgung
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen 
gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum 
unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der 
Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der 
getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim 
Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn 
Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen 
Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

Technische Daten
Betriebsspannung: 230V~ / 50Hz 
Leistungsaufnahme: 0,8W
Schutzart: IP20 (nur für trockene Innenräume) 
Schutzklasse: II
Das LED Leuchtmittel kann nicht ersetzt werden.

DE

Safety 
Connection 
Cleaning 11-12

WEEE-disposal notes
Used electrical and electronic devices may no longer be 
added to unsorted waste according to European 
regulations. The wheeled bin symbol indicates the need 
for separate collection. Please help with environmental 
protection and make sure to put this unit in the 
separate collection systems when you stop using it.

Technical Data
Operating voltage: 230V~ / 50Hz
Power consumption: 0,8W
Protection type: IP20 (for dry interior rooms only)
The LED lights of the light fixture cannot be replaced.

GB LED night light with an 
automatic darkening system 

Sécurité Ill. 1 - 7
Brancher Ill. 8 - 10
Nettoyer Ill. 11 - 12
Notes relatives à l'élimination des DEEE
Les appareils électriques et électroniques usagés ne peuvent plus 
être jetés avec les ordures ménagères conformément à la 
réglementation européenne. Le symbole de la poubelle barrée 
indique la nécessité d'une collecte séparée. Contribuez la 
protection de l'environnement et assurez-vous de mettre cet 
appareil dans des systèmes de collecte dédiés lorsque vous cessez 
de l’utiliser.

Données Techniques
Tension de fonctionnement: 230V~ / 50Hz
Puissance absorbée: 0,8W
Type de protection: IP20 (uniquement pour intérieurs à l‘abri 
de l‘humidité)
Classe de protection: II
Les agents lumineux à LED de la lampe ne peuvent pas être 
remplacés.

FR Veilleuse à LED avec automatis me 
crépusculaire
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Biztonság Ábra. 1 - 7
Csatlakoztatás  Ábra. 8 - 10
Tisztítás Ábra. 11-12

WEEE ártalmatlanítása jegyzetek
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai 
előírásoknak megfelelően nem lehet a háztartási hulladékhoz 
hozzáadni. A kerekes tartály szimbólum jelzi a külön gyűjtés 
szükségességét. Segítsen a környezetvédelemben.Győződjön meg 
róla, hogy ezt a készüléket a külön gyűjtő rendszerbe helyezi, 
amikor a termék eléri élettartamának a végét.

Müszaki Adatok
Üzemi feszültség: 230V~ / 50Hz
Teljesítményfelvétel: 0,8W
Védelem típusa: IP20 (csak száraz beltéri helyiségbe)

A lámpába beszerelt LED körtéket nem lehet kicserélni

HU LED-es éjjeli lámpa automatikus  
sötétedés-érzékelővel

LED-Nachtlicht mit 
Dämmerungsautomatik

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai 
előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés 
szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy 
amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra 
elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 

Forgalmazó/ Importőr: 

EverFlourish Hungary Kft H-1117 
Budapest Hunyadi János út 14. 
Származási hely: Kína

www.gao.hu 
info@gao.hu
tel:+36-1-880-9045

Irányfény LED, alkonykapcsolóval




