LED VALONHEITIN KOLMIJALKAINEN
TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA
Tämä laite on ulkokäyttöön soveltuva. Lamppua ei voi käyttää rakennustyömailla, teknisissä työpajoissa ja
vastaavissa.
VAROITUS
Laite voi kuumentua erittäin voimakkaasti käytön aikana, älä kosketa lamppua ennen kuin se on jäähtynyt.
Varmista, että lamppu on riittävän kaukana syttyvistä materiaaleista ja/tai pinnoista. Varmista, että ilmanvaihto on
riittävä poistamaan lämpöä.
Asennus
Kolmijalkainen jalusta toimitetaan koottuna. Valonheittimen kiinnittämiseksi sinun tulee ensin pystyttää jalusta.
Avataksesi jalat, työnnä jousta ylöspäin ja samanaikaisesti käännä jalka alas. Vapauta jousi joka tukee jalkaa ja
laita se paikoilleen koloon.
Jalustan korkeutta voi muuttaa vapauttamalla lukitukset kiertämällä niitä vastapäivään. Työnnä sitten putket
haluamallesi korkeudelle ja kiristä lukitukset kiertämällä myötäpäivään.
Kiinnitä valonheittimet ristipalkkiin asettamalla ne paikoilleen reikiin ja kiinnittämällä ruuvit, mutterit ja pultit. Irrota
keskinuppi, siihen voi kiertää virtajohdon varastoinnin ajaksi.
Valonheittimen kulmaa voi säätää löysäämällä kannattimen molempien puolien ruuveja, kunnes haluttu kulma
saavutetaan ja kiristämällä tämän jälkeen ruuvit uudelleen.
Tarkista, että valonheittimet ovat tukevasti kiinni ja alusta on vakaa. Varmista ettei virtajohto koske teräviin
esineisiin ja pistoke on suojassa sateelta/kosteudelta. Valonheitin on nyt käyttövalmis.
Sähköturvallisuus
Valonheitin tulee maadoittaa. Jos pistokeliitäntä tarvitsee tehdä uudelleen, noudata näitä ohjeita. Varmista, että
johdot ova kunnolla kiinni pistokkeessa. Varmista, että virtajohto on tukevasti pistokkeessa. Älä koskaan liitä
vihreää ja keltaista johtoa mihinkään muuhun napaan kuin sellaiseen, joka on merkitty maasymbolilla E tai merkillä
. Tarkista säännöllisesti kaikki sähköliitännät. Kaikki vauriot on korjattava välittömästi eikä lamppua tule käyttää
ellei vaurioita ole korjattu. Anna pätevän sähköasentajan tarkistaa liitännät. Varmista, että kaikki johdot ovat etäällä
leikkaustyökaluista, terävistä esineistä ja muista mahdollisista uhkista kuten märistä lattioista, kemikaaleista,
liuottimista tms.
Huom: Jos pääjohdotus on erilainen kuin kaaviossa A, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Varmista aina, että
verkkojännite on oikeanlainen. Vaihda sulake aina samanlaisella arvolla olevaan. Jos virtajohtolinjan puristin (katso
kaavio B) eroaa millään tavalla kaaviosta A, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
Valaistussuuntaa ei voi säätää alaspäin.
Jos lampun ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaarojen välttämiseksi sen saa vaihtaa ainoastaan
valmistaja tai hänen huoltoedustajansa tai vastaavanlainen valtuutettu huoltoliike.
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Tekniset tiedot:
Tyyppi:

Valoteho

Teho:

Paino

Suurin projisoitu

Lampun mitat

Jalustan korkeus

195*77*172mm

1.52 Ｍ

alue
1350-9

Max.50W-2

4.8 Kgs

3500LM

200cm2

Sähköisku suojaus luokka:Ⅰ
Ulkoinen valosuojausluokka: IP44
Nimellisjännite: 220-240V~ 50Hz
Virtajohto: H05RN-F 3G1.0mm2 / H07RN-F3G1.5mm2&F3G1.0mm2
Lampun osat:
A,Runko
B,Ruuvattava keskinuppi
C,Kierrelukitukset
D,Jalkojen saranat
E,Johdon säilytys
F,Palkki

Turvallisuusohjeita:
1.

Älä kosketa kuumia pintoja käsin säätöjen ja käytön aikana
– palovammojen uhka!

2.

Pidä etäällä syttyvistä ja räjähtävistä materiaaleista.

3.

Älä katso suoraan polttimoita kohti ainakaan pitkiä aikoja.

4.

Älä käytä laitetta ilman suojia. Vaihda vahingoittuneet suojat.

5.

Polttimot eivät saa ylittää nimellistehoa.

6.

Pidä lampun ja muiden esineiden välillä yli 1m etäisyys.

Tuotteen oikeanlainen kierrätys
Tämä merkintä osoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana
EUn alueella. Jotta voitaisiin välttää ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuva
haitallinen

uhka,

kierrätä

käytetty

laite

vastuullisesti

materiaalien

kierrätyksen

edistämiseksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai
ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. Ne voivat ottaa tämän tuotteen
ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina
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