
 Fontos figyelmeztetés! 
• A lámpatest csak beltérben használható! 
• IP20 – nem védett a por, pára és nedvesség ellen  
• Nem gyerekjáték-gyermektől tartsa távol.  
• A lámpatest a következő hőmérsékletű helységben használható -20℃~45℃.  
• ügyeljen a feltüntetett technikai adatokra és a szerelési útmutatóban foglaltakra 
• A technikai jellegű változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenn tartjuk. 

Csomag tartalma  
• LED Panel  1x 

• LED Driver 1x 

•használati útmutató 1x 

Teljesítmény  40W  
 Fényáram:     3100-3200lm 
 IP20 
Feszültség: 220 - 240V ~50Hz 
LED Panel mérete.595x595x9mm 
Kivágási méret: 590x590mm  
Színhőmérséklet 4000K 
Garancia: 24 hónap a vásárlás napjától számítva. 

 
 
Használati útmutató: 
A mellékelt szimbólum arra utal, hogy a terméket ne dobja a háztartási hulladék közé. 
A terméket az erre kijelölt gyűjtőhelyen adja le, újrahasznosítás céljából, vagy vigye vissza a forgalmazóhoz. 

• Directive 2002/96 / EC "Waste Electrical and Electronic Equipment" and 
• Directive 2002/95 / EC "Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"

Fontos figyelmeztetés: 
• A lámpatestet csak szakember szerelheti, feszültségmentes állapotban! 
• A panelt óvatosan vegye ki a dobozból! 
• Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a lámpa nem sérült-e. Sérült lámpát ne szereljen fel! 
• Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség adata megegyezik-e a lámpa feszültség adatával! 
• A lámpatest nem tartalmaz cserélhető izzót vagy alkatrészt, így azt ne nyissa fel. a lámpa felnyitása a garancia elvesztésével jár! 
Feszültség alá helyezés után ne érintse meg a drivert! A lámpatestet működés közben ne éríntse meg, mert az forró lehet!  
• A lámpatestet ne takarja le, tüzet okozhat! 

 Szerelés
 

 
1. Falon kívü li elhelyezés  (a keret: 8129H, nem tartozék)

  1.1 szerelje össze a falon kívüli keret 3 oldalát

1.2 csavarozza össze a háromoldalt 

1.3 Rögzítse a keretet a mennyezethez 

1.4 Csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez

Szerelési Útmutató: 

A lámpatestet csak szakember szerelheti, feszültségmentes állapotban. A szerelés megkezdése előtt 
áramtalanítson!  
1) A lámpatestet csak sík felületre szerelje. Oldalfalra nem szerelhető!  
2) Vezesse át a betáp kábel vezetékeit a kábel átvezető nyíláson.
3) Csatlakoztassa a kábelt a driver megfelelő kapcsához (L-fázis, N-nulla). 

1.5 Helyezze a LED panelt a keretbe és csavarozza hozzá a szerelő keret 

negyedik oldalát. 

HU LED PANEL Használati Útmutató
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8130H



2.Süllyesztett szerelés ( a rögzitő készlet 8126H, nem tartozék) 

 2.1 Rögzítse a 4db rögzítő kart, a panel hátoldalára

rögzítő karok

2.2 csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez.

 3.2 Rögzítse a függeszték tartó lapot.

3.3 vezesse át a négy függeszték sodronyt, a panel négy 
rögzítési pontján.

Szerelő lyuk

Rögzítő karok

LED driver

 AC175 -240V 

 3.4 Vezesse át a négy függeszték sodronyt, a kerek talpon.

LED Panel 

2.3 Helyezze be a LED panelt a szerelő lyukba és rögzítse azt, a karok 
segítségével. 

Álmennyezet
LED panel

3.5 Rögzítse a kerek talpat, a rögzítő laphoz

 
 
3. Függesztett szerelés
(nem tartozék)  3.6 Csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez. 

3.1 Fúrjon lyukat a mennyezetbe a függeszték számára
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