
LED лампа 2x30 W на статив

Арт. 46347 – Optiline

3 m H05RN-F 3G1,0

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. Лампата трябва да бъде заземена.
3. Захранващият кабел трябва да бъде водоустойчив H05RN-F 3x1,0 mm2 кабел.
4. 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.

5. 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.

Сглобяване
Стойката за статив се доставя в сглобен вид. За да монтирате прожектора, първо трябва да поставите 
стойката.
Първо разхлабете пантите на крачетата и ги отворете напълно.
За да промените височината на стойката, завъртете блокировката обратно на часовниковата стрелка, 
за да я освободите, плъзнете тръбите, за да регулирате височината, и когато приключите с регулира-
нето, затегнете блокировката по посока на часовниковата стрелка.
Монтирайте корпуса на лампата върху напречната греда, като го закрепите с помощта на болтовете 
и гайките през централния отвор на конзолите на всеки корпус. Отвийте централния елемент за безо-
пасно съхранение на захранващия кабел, когато не се използва.
Проверете дали прожекторът е закрепен и дали стойката е стабилна и стои върху твърда основа. 
Уверете се, че кабелът не минава през остри предмети и че щепселът е подходящо защитен от дъжд 
или влага.
Вашият прожектор вече е готов за употреба.

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

Технически данни
Клас на защита от електрически удар:  I 
Степен на защита:     IP54 
Размер на фасунгата:    LED
Номинално напрежение:    220-240 V~ 50 Hz
Цветова температура:   4000 K
Светлинен поток:    2x2400 Lm
CRI:       >80/PF >0,95
Височина на статива:    макс. 1,6m

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Безопасността на този уред е в съответствие с действащите разпоредби за безопасност и с прило-
жимите директиви. Ако имате някакви въпроси, свързани с безопасната експлоатация на работната 
Ви лампа, моля, обърнете се към Вашия доставчик или представител на наемно оборудване. Моля, 
прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате този продукт. Възможно е да има риск от 
нараняване на хора, ако не спазвате съветите, изложени в това ръководство. След употреба се увере-
те, че тези инструкции се съхраняват на сигурно място за бъдеща справка.
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Декларация за съответствие
С настоящото Дружеството as - Schwabe GmbH декларира, че LЕD лампа-
та с арт. №45347 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 битовите 
отпадъци. Старото оборудване съдържа ценни материали, които могат да бъдат рецик-
лирани, за да се избегне замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото 
здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Ето защо, моля, изхвърляйте ста-
рото 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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