Návod na použitie
Produkt: LED 30W/50W/60W/80W Pouličné osvetlenie

Tento produkt je vhodný na osvetlenie ciest v továrenských,
nemocničných alebo školských areáloch. Je to exteriérové
osvetľovacie zariadenie s vysokou svietivosťou a nízkou spotrebou
elektrickej energie. Je vhodné na výmenu tradičných jednotiek
pouličného osvetlenia, na príklad na miesto sodíkových alebo
halogénových lámp.

O zariadení
Zdroj: Vysoko svietivý COB modul LED
Optická šošovka: priehľadné sklo
Režim vyžarovania: Prirodzené prúdenie
vzduchu
Materiál krytu: Liaty hliník
Farba krytu: strieborno šedá

Vysoká energetická efektivita, dlhá životnosť
Rýchla reakcia pri prepínaní, stabilná výkonnosť
Konštantný prúd, žiaden stroboskopický efekt
Jednoduché a bezpečné balenie (2ks/balenie)
Hmotnosť: 4,035Kg

Tvar a rozmery
Rozmery na obrázkoch sú uvedené v mm.

Inštrukcie
Požiadavky na prevádzkové prostredie





Pracovná teplota: od -20⁰C do +40⁰C
Skladovacia teplota: od -30⁰C do +65⁰C
Pracovná vlhkosť: od 30% do 85%
Skladovacia vlhkosť: od 10% do 90%

Inštalácia:
UPOZORNENIE: Pred začiatkom inštalácie sa uistite, že elektrický prúd je vypnutý.

1. Uistite sa, že elektrický prúd je vypnutý.
2. Uistite sa, že stĺp lampy je zhodný s otvorom na lampe.
3. Umiestnite lampu otvorom na stĺp, miesto je na obrázku označené číslom 1. Pevne upevnite
použitím 2ks skrutiek M8, v mieste na obrázku označenom číslom 2.
4. Zapojte kábel, udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, zariadenie môžete zapnúť.
Odbalenie a kontrola




Otvorte balenie a preskúmajte výrobok. Vkladajte a vykladajte ho opatrne.
Ak je nový produkt poškodený, prosím odložte si obal a kontaktujte nás.
Neskúšajte používať poškodený produkt.

Varovanie







Ak je výrobok zabalený, nezapínajte ho, pokiaľ sa nepoužíva ako demo.
Manipulujte s výrobkom opatrne, aby ste predišli požiaru a elektrickému šoku.
Nepokúšajte sa produkt inštalovať alebo odinštalovať,
pokiaľ je zapnutý.
Diagnostika chýb
Ak svetlo nesvieti, prosím skontrolujte, či je zapnutý elektrický prúd, prípadne, či je spínač na
zariadení v pozícii ON.
Ak sa svetlo nekontrolovateľne zapína a vypína, skontrolujte, či je napájací kábel zapojený
dobre a pevne.

Poznámka: Ak zariadenie stále nepracuje, prosím kontaktujte príslušníka profesionálnej údržby
svetiel. Ak máte nejaké nejasnosti ohľadom tohto manuálu, kontaktujte elektroinžiniera.

