KINOWALLLAMPPRO
50W 12V 4100K

155 мм

599 мм

300 мм

Техніка безпеки
1. Монтаж, демонтаж і обслуговування світлодіодних світильників
здійснюються при вимкненому живленні мережі.
2. Виключіть потрапляння вологи на світильник. При попаданні вологи
всередину необхідно відключити світильник від мережі живлення до
перевірки його фахівцем.
3. Всі електричні з’єднання повинні бути надійно захищені від вологи.
4. Оберігайте світильник від ударів і вібрацій, не піддавайте його
механічним навантаженням.
5. Світильник не можна використовувати з пошкодженим корпусом.
6. При виборі місця установки світильника дотримуйтесь правил
установки світлодіодних пристроїв.
7. Рекомендуємо виключити установку та експлуатацію світильника в
приміщеннях підвищеної вологості, ступінь захисту даного приладу
відповідає IP 40.
8. Рекомендуємо виключити установку світильника поблизу
нагрівальних приладів.
9. Експлуатація світильника повинна проводитися далеко від хімічно
активного середовища, горючих матеріалів і легкозаймистих
предметів.
10. Рекомендуємо припинити використання світильника, якщо світіння
стало тьмяним або почало блимати.
11. Заборонено експлуатацію світильника з пошкодженною ізоляцією
проводів і місць електричних з’єднань. Дотримуйтесь цих заходів
пожежної безпеки.
12. Для збільшення терміну служби світлотехніки рекомендуємо
оглядати світильник на предмет забруднень і механічних пошкоджень
не рідше 1 разу на рік.
13. Регулярно перевіряйте електричні з’єднання і цілісність
електромереж.
14. Увага! Якщо світлодіодний світильник вийшов з ладу, його не
можна ремонтувати і намагатися відновлювати! Несанкціоноване
розбирання світильника і технічне втручання веде до втрати
гарантійного обслуговування.
15. Не рекомендуємо дивитися безпосередньо на ввiмкненний
світильник.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужнiсть:
Напруга живлення:
Свiтловий потiк:
Температура свiтла:
Кут розсiювання:
Ступiнь захисту:
Термiн придатностi:
Матерiал:
Гарантiя:
Дiапазон температури:
Габаритнi розмiри:
Вага:

50 W
12 V
3600 lm
4100 K
1000
IP 40
50000 годин
залiзо/ПМАА
3 роки
от - 10 до 350С
599x300x155
6 kg

Монтаж
Монтаж світлодіодного світильника повинен бути проведений так, щоб
забезпечити надійну фіксацію і зручну схему розташування світильників.
Спосiб монтажу: навiсний.
Монтаж світильника:
1) Провести провід через задню кришку.
2) Прикрутити задню частину світильника через отвори до площини за
допомогою саморізів;
3) Підключити 12 В провід відповідно до зазначеної полярністi;
4) Монтаж основного корпусу.
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