
Tisztelt Ügyfelünk, 
 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a 
termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi 
felhasználásra. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
Fontos figyelmeztetés! 
A lámpatest csak beltérben használható! 
IP20 – nem védett a por, pára és nedvesség ellen 
Nem gyerekjáték, gyermekektől tartsa távol! 
A lámpatest a következő hőmérsékletű helyiségben használható -20°C ~ +45°C. 
Ügyeljen a feltüntetett technikai adatokra és a szerelési útmutatóban foglaltakra. 
A technikai jellegű változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenn tartjuk! 
 

Technikai adatok: 
Feszültség: 220 - 240V ~50Hz Teljesítmény: 40W 
Fényáram: 4400lm  Színhőmérséklet: 4000K 
LED Panel mérete.595x595x9mm Kivágási méret: 590x590mm 
Ez a termék 'F' energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.* 
*(EU) 2019/2015 V.melléklet 2. pontja 
 

Rendeltetésszerű használat: 
A termék megfelel a vonatkozó európai CE-irányelveknek. 
A termék csak a rendeltetésének megfelelő célra, a használati útmutatónak 
megfelelően használható! 
A termék durva körülmények közötti (pl. építkezések) használatra nem alkalmas! 
A terméket gondosan kezelje. Lökéssel, ütődéssel, már kis magasságból történő 
leeséssel is károsodhat! 
 

Általános biztonsági útmutató: 
Vegye figyelembe a műszaki adatokat! 
Ne szerelje fel medencék, szökőkutak, tavak és hasonló vizek közvetlen közelében!  
Ne mártsa vízbe vagy más folyadékba! 
A termék átalakítása vagy módosítása csökkenti a termékbiztonságot. 
A termék átalakítása vagy módosítása tilos! 
A termék nem rendelkezik cserélhető alkatrészekkel. Ne kísérelje meg a termék 
felnyitását vagy javítását!  
A lámpa felnyitása a garancia elvesztésével jár! 
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Használati  és kezelési utasítás 

 

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. 

8353H LED panel HU 

Szerelési Útmutató: 
A lámpatestet csak szakképzett szakember szerelheti! 
A szerelés megkezdési előtt áramtalanítson, és biztosítsa, hogy a szerelés ideje alatt 
ne lehessen a hálózatot feszültség alá helyezni! 
1. A lámpatestet csak sík felületre szerelje. Oldalfalra nem szerelhető! 
2. Csatlakoztassa a kábelt a driver megfelel kapcsához (L-fázis, N-nulla). 

A panelt óvatosan vegye ki a dobozból és ellenőrizze, hogy a lámpa nem sérült-e. 
A sérült terméket ne helyezze üzembe! 
Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség adata megegyezik-e a lámpa feszültség 
adatával! 
Feszültség alá helyezés után ne érintse meg a drivert! 
Soha ne nézze közvetlenül a LED-fényforrásba! 
 
Tisztítás: 
Mindig várja meg, míg teljesen kihűl, a tisztításhoz kapcsolja le a fényforrás 
áramellátását, és biztosítsa az áramkört az újbóli bekapcsolás ellen! Tisztításhoz csak 
száraz vagy enyhén nedves, szöszmentes kendőt használjon, és esetleg enyhe 
tisztítószert. Ne használjon súroló- vagy oldószert tartalmazó tisztítószereket. 
Tisztításkor soha ne használjon nagynyomású vizet és ne használjon gőznyomásos 
tisztítót, mert megsérülhetnek a szigetelések és a tömítések! 

A csomag tartalma: 
LED panel 1x 
LED driver 1x 
Használati utasítás 
 



Süllyesztett szerelés  (a rögzítő készlet (8126H) nem tartozék!) 
1. rögzítse a 4db rögzítő kart a panel hátoldalára 2.csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez 
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3. Helyezze be a LED panelt a szerelő lyukba és rögzítse azt, a karok segítségével.  

Függesztett szerelés  (a készlet  nem tartozék!) 
1.fúrjon lyukat a mennyezetbe a függeszték számára. 
 
 2. Rögzítse a függeszték tartó lapot. 
  

4. Vezesse át a négy függeszték sodronyt, a kerek talpon. 
  5. Rögzítse a kerek talpat, a rögzítő laphoz 

3. vezesse át a függeszték sodronyt,    

a panel négy rögzítési pontján. 

Falon kívüli szerelés. ( a keret (8129H) nem tartozék!) 
 
1. szerelje össze a keret 3 oldalát 2. fúrja ki a rögzítési pontokat. 

3. rögzítse a keretet a mennyezethez 4. csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez 

4. helyezze a panelt a keretbe és szerelje fel a  negyedik oldalt. 


