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Превод от английски език на оригиналната инструкция
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание: Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да сте сигурни, че монтажните 
дейности ще бъдат извършени по правилния начин. Тази инструкция трябва да бъде съхраня-
вана правилно за бъдещи справки.

1. Преди монтаж и поддръжка се уверете, че електрическото захранване е изключено, за да избегнете 
токов удар.

2. Захранващият кабел трябва да бъде водоустойчив H07RN-F 3x1,5 mm2 кабел.
3. Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е повреден, за да се избегне опас-

ност, той трябва да бъде подменен единствено от производителя или негов сервизен представител, 
или от друго квалифицирано лице.

4. Уверете се, че лампата стои правилно. Също така се уверете, че кабелът не минава през остри 
ръбове или предмети. Щепселът на захранването трябва да бъде защитен от дъжд и влага.

5. Уредът е оборудван с 1 гнездо. Уверете се, че сумарната мощност на изходящата електроенергия 
е по-малка от 16 А (макс. 3000 W).

ВНИМАНИЕ: Източникът на светлина на лампата не може да бъде сменен. Ако източникът на светли-
на се повреди, моля закупете изцяло нова лампа.

Технически данни

Номинално напрежение: 220-240 V~50Hz   Цветова температура: 4000K
Мощност:    30 W    Коефициент на мощност:  >09
Светлинен поток:   3000 Lm    CRI:     >80
Клас защита от удар:  IK08     Степен на защита:  IP54

Декларация за съответствие
С настоящото Дружеството as - Schwabe GmbH декларира, че LЕD лампа-
та с арт. №46372 съответства на основните изисквания и на останалите съ-
ответни разпоредби на Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение. Пълна-
та декларация за съответствие може да бъде изискана по пощата на адрес:  
as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen или по електронна поща на 
адрес: info@as-schwabe.de

Изхвърляне
В ЕС този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с би-
товите отпадъци. Старото оборудване съдържа ценни материали, които могат да 
бъдат рециклирани, за да се избегне замърсяване на околната среда или уврежда-
не на човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Ето защо, 
моля, изхвърляйте старото оборудване чрез подходящи системи за събиране или 
изпратете инструмента на търговеца, от когото сте го купили, за да бъде изхвърлен. 
Той ще изпрати инструмента за рециклиране.
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