
 

ARGUS LIGHT s. r. o. 
Fények gyártása és értékesítése 

 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A LED FÉNYHEZ 
Műszaki paraméterek 

 
típus A (mm) B (mm) C (mm) fényszín / fényerő hatalo

m 
9005 351 35 78 4000K / 350 lm 5 W 

9010 579 35 78 4000K / 700 lm 10 W 

9015 911 35 78 4000K / 1100 lm 15 W 

230 V - 50 Hz - LED 2835 SMD védelem IP 20 - I. osztály 
 

 

Fontos figyelmeztetés 
-kövesse pontosan az ebben a kézikönyvben megadott utasításokat, ne 
változtassa meg a lámpa funkcióját és kialakítását, ha a lámpa nem 
működik. 
működő vagy sérült fény vagy szokatlan funkciója, beszéljen szakértővel, ne használja a sérült fényt. 
-a lámpa csak beltéri, lakossági használatra, kizárólag szilárd fa felületeken vagy falakon történő használatra szolgál. 
-a fényforrást csak a lámpán feltüntetett maximális teljesítményig használja. 
-a lámpát nem dimmerrel való csatlakoztatásra tervezték 
-a lámpa LED-es fényforrással rendelkezik, kerülje a hosszú távú közvetlen szemkontaktust a LED-es fényforrásokkal. 
-ne szerelje szét a lámpát, vagy ne nyissa ki a diódák fedelét, a LED fényforrások nem cserélhetők ki. 
-Ha szennyeződés van rajta, tisztítsa meg a lámpát kikapcsolt állapotban, és csak olyan termékeket használjon, 
amelyek nem károsítják a lámpa megjelenését és működését. 
- a karbantartást és a rögzítést a biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni 
-a gyártó nem felel a lámpa nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért és hibákért. 
-A szerelést és az elektromos hálózatra való csatlakoztatást szakembernek kell elvégeznie, nem szakértő 
csatlakoztatása esetén fennáll az áramütés veszélye. 
- minden elektromos csatlakozást megfelelően rögzíteni kell 
-a termék megfelelőségi jelöléssel van ellátva 
-a lámpákat nem érintheti semmilyen gyúlékony tárgy, és a lámpákat nem lehet semmivel letakarni, ne 
engedje, hogy bármilyen zsír vagy zsír kerüljön a lámpára. 
-a fedetlen izzó üvegének távolsága a közvetlenül megvilágított felülettől minden lámpa esetében azonos, 
legalább 0,3 mm, hacsak másképp nem határozzák meg. 
-a fény csatlakoztatásakor vagy más műveletnél mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból, vagy kapcsolja ki az 
áramkör-megszakítót. 
-ha hibát észlel a lámpában, húzza ki a tápkábelt az aljzatból vagy kapcsolja ki a megszakítót, ne működtesse 
tovább a lámpát. 
-kapcsolja be a lámpákat az első és másodosztályú lámpákra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
-a fények használatának fenntarthatóságát adott környezetben és alapon a tervező vagy az ellenőrzést végző 
szakember határozza meg. 
-ne helyezzen vízgőzforrást a lámpák közelébe (párásító, kályha stb.), ne használja a lámpát magas 
hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben, különben fennáll a lámpa tönkremenetelének veszélye. 
-220-240 V 50 Hz paraméterekkel rendelkező elektromos hálózatban működik. 
-a lámpa nem cserélhető fényforrást tartalmaz 
-a lámpa nem gyerekjáték, hanem dísztárgy, nem való a gyerekek kezébe. 
-tartja távol a műanyag lámpák csomagolását a gyerekektől, ezek nem játékok, és fennáll a fulladás veszélye. 
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A lámpák tisztítása 
-a tisztítás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt az aljzatból, szilárdan telepített lámpa esetén kapcsolja ki az 
áramkör-megszakítót. 
-ne tisztítsa a lámpákat durva és éles termékekkel, javasoljuk, hogy tiszta vízben enyhén nedves ruhát használjon. 

 
Figyelmeztetés: Minden olyan művelet vagy tevékenység a lámpával, amely ellentétes a használat céljával 
(mint lámpa), NEM ENGEDÉLYEZETT, és a panasz el nem ismerésének vagy az okozott károknak az oka. 

 
FIGYELEM!!! 
ABBAN AZ ESETBEN, HA A LÁMPÁN BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁST VÉGEZNEK, PÉLDÁUL LYUKAT, 
KIVÁGÁST, TOVÁBBI VEZETÉKEKET STB., A LÁMPA NEM TARTOZIK A CSERÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK 
KÖZÉ, HANEM A FOGYASZTÓVAL VALÓ MEGÁLLAPODÁS UTÁN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMON 
BELÜL MEGJAVÍTJÁK. 

 
Csatlakozási séma: Csatlakozási séma: 

A II. osztály fényeiA II. osztály fényei 
A vezetékek színjelzése: 

 A vezetékek 
színjelzése:Č/H- 
fekete, barna M - 
kék 

Č/H - fekete, barna 
M - kék Figyelem! 

Nem tartalmaz csatlakozóblokkot. A 
csatlakoztatás szakképzett személytől 
kérhető. 



A lámpa felszerelése 
Kövesse a képeken és a megjegyzésekben szereplő lépéseket. 
Ne csatlakoztassa a LED-es lámpát elektromos feszültségforráshoz, mielőtt a lámpa felszerelése teljesen 
megtörtént volna, a lámpát két csavarral csavarják, amelyek a lámpán lévő rögzítőfuratokon keresztül vannak 
felszerelve. 
Készítse el a falon a pontosan illeszkedő lyukakat, és a csavarokat dübelek segítségével helyezze be, a 
csavarokat a lámpa rögzítőfuratainak méretének megfelelő pozícióban hagyva. Csatlakoztassa a tápkábelt, 
győződjön meg arról, hogy a kábelek helyesen vannak bedugva. És győződjön meg arról, hogy a lámpa 
rögzítése stabil. 

 
 

1. Szerelés előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramkör 
megszakítóját. 

 
 
 
 

2. Végezze el a teljesség ellenőrzését az 1. kép szerint. 
 
 
 
 
 

3. Fúrjon lyukakat a falba a lámpán megadott méreteknek megfelelően. 
 
 
 
 
 
 

4. Helyezze be és rögzítse a lámpát a falhoz dübelek és csavarok segítségével. 
 
 
 
 
 

5. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott lámpa stabilitása és erőssége 
megfelelő, ellenőrizze a kábelcsatlakozás és a fény funkcionalitásának 
helyességét. 

 
 
 
 

6. A lámpák soros csatlakoztatása esetén a csatlakoztatást a fent említett eljárás szerint végezze el 
minden egyes lámpánál, az azonos típusú csatlakoztatott lámpák maximális száma 20 db. 

 
 
 

 

7. Ne szerelje a lámpát nedves, poros környezetbe, ne takarja le a lámpát, és semmilyen módon ne zavarja 
a lámpa belső kábelezését! 


