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Kérjük, olvassa el figyelmesen a rövid használati utasítást, és őrizze 
meg! 

 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

A biztonsági felhívások figyelmen kívül hagyása életveszélyhez, égéshez 
vagy tűzhöz vezethetnek! 
 A termék beszerelését, hálózatra történő csatlakoztatását bízza 

szakemberre. 
 Ne alakítsa át a terméket. 
 Ne függesszen vagy rögzítsen semmit a termékre, főleg dekorációt ne. 
 Ne fedje le a terméket - biztosítson szabad légáramlást. 
 Meghibásodás esetén ne használja tovább a terméket! Áramtalanítsa azt a 

külső kapcsoló segítségével vagy a biztosíték lekapcsolásával. 
Meghibásodás lép fel amennyiben: 
 látható sérülés jelenik meg a terméken 
 a termék nem megfelelően működik (pl. villog) 
 füst, gőz jelenik meg vagy pattogó hangot ad a termék 
 égett szag érezhető 
 túlmelegedés észlelhető, pl. a szomszédos felületek elszíneződnek 
A terméket csak azután üzemeltesse, miután képzett villanyszerelő 
átvizsgálta és karbantartotta azt! 

 A terméket gyermekek nem használhatják. Biztosítsa, hogy ne is 
szenvedhessenek kárt, (pl. égési sérülések, áramütés). 

A további biztonsági figyelmeztetéseket így jelöltük:  . 

HASZNÁLJA AZ UTASÍTÁSNAK MEGFELELŐEN 

A termék csak világítási célokra alkalmas, ezért: 
 csak 100-240V ~50/60Hz hálózati feszültségen működtethető. 
 csak a közvetlen érintés elleni védelem szabályának (I. érintésvédelmi 

osztály) megfelelően helyezhető üzembe. 
 a terméket csak sima, stabil és csúszásmentes felületen használjuk. 
 csak nem gyúlékony felületeken üzemeltethető. 
 csak száraz körülmények között használható, 

 nem nyirkos vagy szennyezett környezetben. 
 nem magas páratartalommal rendelkező helyen. 

 ne tegye ki mechanikus terhelésnek vagy erős szennyeződésnek. 

MŰKÖDÉS 

 146522: A kapcsoló segítségével tudja a terméket ki- és bekapcsolni. 

KARBANTARTÁS ÉS GONDOSKODÁS 

Fényforrás 
 Szabályos használat mellett a LED fényforrások rendkívül hosszú 

élettartammal rendelkeznek. Ha mégis sérülés vagy hiba lép fel, a termék 
cseréjét illetően keresse fel helyi forgalmazóját. 

Gondoskodás 
 Tisztítás előtt áramtalanítsa a terméket, és hagyja lehűlni. 

 Rendszeresen tisztítsa meg a terméket enyhén nedves, puha és nem 
bolyhosodó anyaggal. Tekintse át a mellékelt tájékoztatót a további 
karbantartási teendőkkel kapcsolatban. 

TÁROLÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS 

Tárolás 
 A terméket tiszta, száraz környezetben tárolja. Ügyeljen arra, hogy a 

termék ne sérüljön mechanikusan a tárolás során. 

 A hulladék közt vagy hulladéktárolóban talált terméket csak azután 
próbálja meg beüzemelni, ha annak állapotát egy megbízható 
villanyszerelő elfogadhatónak találta. 

Hulladékkezelés (Európai Unió) 
 A terméket ne a hagyományos háztartási hulladékkal együtt dobja ki! A fenti 

jellel ellátott termékeket a WEEE, 2003/108 irányelv szerint az elektromos és 
elektronikus termékek számára kihelyezett hulladékgyűjtőkbe tegye! 

ÜZEMBE HELYEZÉS (csak képzett villanyszerelő végezheti) 

 Áramtalanítsa a hálózatot, vagy húzza ki a hálózatból, mielőtt bármilyen 
munkába belekezdene! 

 Csak olyan alkatrészeket használjon, amelyek a termékkel együtt kaphatóak 
vagy kiegészítőként vannak feltüntetve! 

 Nézze át a terméket, nem lazultak-e meg esetleg bizonyos alkatrészek. Ha 
a lámpatesten belül kilazult néhány alkatrész, és ezek nincsenek eléggé 
meghúzva, előfordulhat, hogy a terméket nem lehet üzembe helyezni vagy 
működtetni. 

 Csak abban az esetben használja a mellékelt rögzítő anyagot, amennyiben 
az kompatibilis a beépítési felülettel. Ha ez az eset nem áll fenn, keressen a 
felületnek megfelelő rögzítőt. 

Kicsomagolás 
 Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, eltávolítva minden 

biztonságos szállítást elősegítő anyagot. 
 Mielőtt kidobná a csomagolóanyagot, ellenőrizze, hogy a termékhez tartozó 

összes alkatrészt kivette-e. 

Beszerelés helye 
 146512: A termék kizárólag falra és mennyezetre szerelhető. 
 146522: A termék csak falba süllyesztve alkalmazható. 
 A LED-ek érzékenyen reagálhatnak a magas hőmérsékletre. Mielőtt üzembe 

helyezi a terméket, számoljon az üzemelés helyén felmerülő hőmérséklettel. 
Ez nem haladhatja meg a (ta=25°C) külső hőmérsékletet. 

A szerelés lépései (olvassa végig figyelmesen!) 
 Az ábrán látható módon helyezze üzembe a lámpatestet. 
 146522: Jelölje meg és vágja méretre a vezetékeket. Ügyeljen arra, hogy a 

kabel szigetelése ne sérüljön meg: 
 Ø: 6,8 cm 

 Elektromos Csatlakozás
 A terméknek leválaszthatónak kell lennie a transzformátorról egy 

szakaszoló kapcsoló segítségével. 
 146512: Az elektromos bekötéshez a fekete vagy barna kábelt 

(fázisvezető) és a kék kábelt (nullavezető) a transzformátor 230V AC 
bemenetéhez (PRI ~) kell csatlakoztatni. A zöld-sárga vezetéket 

(védővezető) szorosan a termék földelés-csatlakozójához  kell 
csavarozni. 

 146522: Az elektromos bekötéshez a fekete vagy barna kábelt 
(fázisvezető) az L jelzéshez, a kék kábelt (nullavezető) az N 
jelzéshez kell csatlakoztatni. A zöld-sárga vezetéket (védővezető) 

szorosan a termék földelés-csatlakozójához  kell csavarozni. 

 Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik, és biztonságosan 
rögzítve van! 

modellszám 146512/22 © 28.02.2012 SLV Elektronik GmbH, 
Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, 
Tel. +49 (0)2451 4833-0 
A technikai részletek termékenként változhatnak. 




