
LED Mennyezeti lámpatest 

Köszönjük, hogy termékünket választotta! 
 

Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. 
Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
 

Figyelmeztetés! 
•A szerelést csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban! 
•Ne lépje túl a technikai adatokban szereplő paramétereket! 

 

Termék leírása 
Jelen LED mennyezeti lámpa, a legújabb LED fényforrással van szerelve, mely által jelentős energiamegtakarítás érhető el.  
A LED által kibocsátott fény erőteljesebb a hagyományos izzóéknál, azonban jelentősen kevesebbet fogyaszt és sokkal hosszabb az élettartama.  
Kérem vegye figyelembe, hogy a lámpatestben a LED fényforrások nem cserélhetők! 

 

TECHNIKAI ADATOK: 

Felszerelési útmutató: 
 

Figyelem! 
•A telepítést szakképzett villanyszerelő végezheti. 
•Kizárólag háztartási célokra készült. Ipari szintű használata nem javasolt! 
•Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség a vezetékben! 
•Ne használja a sérült terméket! 
•Csak stabil felületekre szerelje fel! 
•Csak a mellékelt alkatrészeket használja! 
•A terméknek nincsenek cserélhető alkatrészei! 
 Ne próbálja szétszedni vagy megjavítani a terméket! 
 

Megjegyzés: 
 

•A lámpatestet ne helyezze zárt dobozba, ne takarja le, hagyja a lámpatestet szellőzni. 
•A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson és biztosítsa,hogy a szerelés ideje alatt 

ne lehessen az áramot visszakapcsolni. 
 

Szállítás: 
Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható és nem sérült. 
Hiányzó alkatrész, vagy sérülés esetén: 
• Ne szerelje össze és ne használja a készüléket! 
• Reklamációval forduljon a vásárlás helyéhez. 
 

Garancia 
•A termékre az értékesítés napjától számított 2 év garanciát vállalunk. 
•A szakszerűtlen szerelés által okozott károkért, a felelősséget nem vállaljuk, és a 

garancia érvényét veszti. 
• A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen üzemeltetési utasításnak megfelelően 

szabad használni! 

Típus: 6980H, 6981H,  6982H, 7062H, 7063H 

Model:  6980H 6981H 7062H 6982H 7063H 

Teljesítmény:  12W  12W  18W 18W 24W 

Fényáram:  780lm  780lm  1170lm  1170lm  1608lm  

Színhőmérséklet: 3000K 4000K 3000K 3000K 3000K 

Mozgásérzékelő: - - - X - 

Méret:  260x95mm  260x95mm  330x100mm  330x100mm  380x100mm  

Üzemi feszültség: 180-265V 

Sugárzási szög:  120
o 

 

Szín visszaadási 
index(CRI):  

80 

Környezeti működési 
hőmérséklet:  

-20°C ~ +35°C  

Védelmi osztály:  IP20  

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

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: 

Műszaki módosítások, színeltérések, hibák és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk! 


