
 
 

Köztes dugalj dimmerrel 

 

A csomag tartalma 

Köztes dugalj dimmerrel  

Használati útmutató 

 

Biztonsági tudnivalók 

 

A készüléket mindig stabil és egyenes felületre helyezze. Ha leesik, tönkremehet. Ne tegye ki a készüléket közvetlen 

napfénynek vagy magas hőmérsékletnek, mivel az szintén károsíthatja és rövidítheti a működési időtartamát. 

Ne helyezze a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy más hőtermelő készülék közelébe. 

Ne tegye ki a készüléket esőnek, víznek, folyadékoknak vagy magas légnedvességnek. Ne helyezze a fürdőszobába 

vagy egy konyhába, mosdó vagy mosogató mellé és semmi esetre se hagyja, hogy vízzel érintkezzen. 

Ne kísérelje meg a készülék szétszedését. 
A termék első használata előtt végezzen adatmentést. 

Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért. 

Mindenesetre az adatvesztésért való felelősség korlátozása azokra az erőfeszítésekre korlátozódik, amelyek az 

elveszett adatok helyreállításához szükségesek a felhasználó gépén a meglévő biztonsági másolatok használatával. 

 

Sok örömöt kívánunk ennek a készüléknek a használatához! 

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutató utasításait és 

figyelmeztetéseit.  Ha figyelmen kívül hagyja őket, a készülék károsodhat. 

 
Az elektromos és elektronikus készülékeket az európai uniós WEEE irányelvek szerint nem szabad a háztartási szeméttel együtt eltávolítani.  Ezek 
alkotórészeit egymástól elkülönítve  kell az újrahasznosítási vagy hulladékkezelési helyekre juttatni, mert a mérgező és veszélyes alkotórészek 
szakszerűtlen eltávolítás esetén a környezetet jelentősen  károsíthatják. Ön mint felhasználó köteles az elhasznált  elektromos és elektronikus 

készülékeket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően a gyártónál, a kereskedőnél vagy az erre a célra rendszeresített kommunális 
gyűjtőhelyen díjtalanul leadni. A részleteket az adott ország törvényei szabályozzák. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson 

elhelyezett jelkép erre utal. Az elhasznált készülékek anyagainak a szétválasztásával, hasznosításával és eltávolításával Ön is hozzájárul környezetünk 
védelméhez. 

 
Ezt a készüléket a 2014/30/EU és a 2014/35/EU irányelv által megkövetelt jelöléssel látták el: A CE-jelöléssel a LogiLink, az r2direct GmbH bejegyzett 

gyártója kijelenti, hogy a készülék megfelel az európai előírások alapvető követelményeinek és irányelveinek. Ezek online a www.logilink.de 
oldalon kérhetők le. Minden kereskedelmi és bejegyzett védjegy felett a mindenkori tulajdonos rendelkezik. 

 

  



 

Tudnivalók 

 
 

 
- Ne dugaszolja egymásba. 

- Ne használja letakarva a készüléket. 

- Csak kihúzott állapotban feszültségmentes. 

- Csak száraz beltéri helyiségben használható. 

- Nem alkalmas 12 V-os kisfeszültségű halogén izzók dimmeléséhez. 


