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LED-es tükörre 
szerelhető lámpa



Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal
 rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelme -
sen a biztonsági előírásokat, és az esetleges
sérülések és károk elkerülése érdekében csak az
útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén
később ismét át tudja olvasni. Amennyiben
 megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda
az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A LED-es tükörre szerelhető lámpa magánjel-•
legű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra
nem használható.

A LED-es tükörre szerelhető lámpa csak belső•
helyiségekben használható.

A LED-es tükörre szerelhető lámpa fa- vagy•
faipari nyersanyagból készült keretes tükrökre,
illetve tükrös szekrényekre szerelhető fel csa-
varozással. 
Olyan tükrös szekrényekre, amelyek elektro-
nikus részekkel, pl. lámpá val vagy csatlakozó-
aljzattal rendelkeznek, a LED-es tükörre szerel-
hető lámpát rácsavarozni tilos, mivel fúrás és
csavarozás közben hozzáérhet a feszültség -
vezető részekhez. 
A LED-es tükörre szerelhető lámpa keret nélkü li,
kb. 7 mm vastagságú tükrökre rácsíptethető. 

VESZÉLY gyermekek esetében 

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos•
készülékek nem megfelelő használatából
 esetlegesen következő veszélyeket. 
A kisgyermekeket tartsa távol a terméktől.

A gyermekeket a csomagolóanyagtól és •
a termék apró alkatrészeitől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram következtében

Ha nedves helyiségben (pl. fürdőszobában stb.)•
 szereli fel a terméket, vegye figyelembe a
német VDE 0100 szabvány 701. részében 
(2. terület) foglaltakat, amelyben többek között
meg van határozva a minimális távolság az
áramot vezető részek (izzó, hálózati vezeték
stb.) és a vízforrások (vízcsap, zuhany, fürdőkád
stb.) között. Saját biztonsága érdekében nedves
helyiségben történő felszerelés esetén kérjen
tanácsot egy szakembertől. 

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz – pl. a tisz-•
títás során – a termék elektromos részeibe.

Ha csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja a LED-es•
tükörre szerelhető lámpát, akkor csak a fel -
szerelés után dugja be a hálózati csatlakozót 
a csatlakozóaljzatba.

Ne fogja meg a hálózati csatlakozót nedves•
kézzel.

Ha a LED-es tükörre szerelhető lámpát egy csat-•
lakozóaljzathoz csatlakoztatta, akkor húzza ki 
a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
... mielőtt megtisztítja a lámpát,
... vihar esetén,
... ha használat közben üzemzavar lép fel.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne 
a hálózati vezetéket.

Ne csatlakoztassa a LED-es tükörre szerelhető•
lámpát, ha a hálózati vezetéken vagy a világítás
más részein sérülések láthatók. 

A LED-es tükörre szerelhető lámpát robbanás-•
veszélyes helyiségekben használni tilos.

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a ter-•
méken. A hálózati vezetéket is csak szakember
cserélheti ki. A lámpa és a hálózati vezeték
javíttatását csak szakszervizben végeztesse el.



A termék tisztításához ne használjon maró
 vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású
tisztítószert. A lámpát csak egy száraz, nem
 bolyhosodó ruhával porolja le.

A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős
veszélyforrássá válhatnak a terméket használó
személyre nézve.

A csíptetés során óvatosan járjon el. A hernyó-•
csavart ne húzza meg túl szorosra, nehogy
megsértse a tükröt. 

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy•
senki se botolhasson meg benne.

VIGYÁZAT - szemsérülések

Ne nézzen közvetlenül a LED fényébe!•

FIGYELEM – anyagi károk

A LED-es tükörre szerelhető lámpa fa- vagy•
faipari nyersanyagból készült keretes tükrökre,
illetve tükrös szekrényekre szerelhető fel
 csa varozással. A mellékelt szerelőanyagok erre
a célra alkalmasak. 
A rögzítés előtt kérjen tanácsot a szakkeres -
kedésben a megfelelő szerelőanyag ról, és
szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve•
 cseréjük tilos.

Hulladékkezelés

Tisztítás

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-
sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét
és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen 
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és
könnyű csomagolóanyagok eltávolításához
 használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a háztartási
 hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben
helyez ze el. Régi készülékeket díjmentesen
átvevő  gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi önkormányzattól kaphat
felvilágosítást.



Termékrajz (tartozékok)

LED-es tükörre szerelhető lámpa

tartószerkezet

Kép nélkül: szerelőanyagok

be-/kikapcsoló gomb

hálózati kábel

Műszaki adatok

Modell:                                   T283410107

Cikkszám:                               375 871

Hálózati feszültség:              220–240 V ~ 50 Hz

Izzó:                                        LED-ek, max. 8 watt, 3000 K (melegfehér)

Érintésvédelmi osztály:        II  

Környezeti hőmérséklet:      +10 és +40 °C között

Gyártó:                                   Trio-Leuchten GmbH
Dieselstraße 4
59823 Arnsberg
Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat
hajtsunk végre az árucikken.



Csavarozás

Úgy válassza meg a LED-es tükörre szerel-1.
hető lámpa helyzetét, hogy a közelében
legyen egy elérhető csatlakozóaljzat. 

Csavarozza ki a hernyócsavart, és húzza ki 2.
a tartószerkezetet. 

FIGYELEM – anyagi károk

A LED-es tükörre szerelhető lámpa fa- vagy•
faipari nyersanyagból készült keretes tükrök -
re, illetve tükrös szekrényekre szerelhető fel
csavarozással.A mellékelt szerelőanyagok
erre a célra alkalmasak.
A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereske-
désben a megfelelő szerelőanyagról, és
szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

hernyócsavar 

Kicsomagolás

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.1.
Ügyeljen arra, nehogy véletlenül szerelő-
anyagot kidobjon. 

Vizsgálja meg, hogy a lámpa sértetlen-e, és2.
minden része megvan-e.

VESZÉLY gyermekek  esetében –
életveszély fulladás/kisméretű
 tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyer-•
mekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.
Az apró alkatrészeket (csavarokat) olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek
hozzá.

Felszerelés



Szükség esetén fúrja elő a lyukakat. 
A furatok megjelöléséhez használja 
a tartószerkezetet.

Csavarozza rá a tartószerkezetet a tükör3.
keretére, illetve a tükrös szekrényre.

Tolja rá a LED-es tükörre szerelhető lámpát 4.
a tükörre, és húzza meg a hernyócsavart. 

A hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy5.
könnyen elérhető csatlakozóaljzathoz.

Rögzítés csíptetéssel 

A LED-es tükörre szerelhető lámpa keret
nélküli, kb. 7 mm vastagságú tükrökre
rácsíptethető.

Csavarozza ki a hernyócsavart, és húzza ki 1.
a tartószerkezetet. 

Tolja rá a LED-es tükörre szerelhető lámpát 2.
a tükörre, és húzza meg a hernyócsavart. 

A hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy3.
könnyen elérhető csatlakozóaljzathoz.

tükör

hernyócsavar 

FIGYELEM – anyagi károk

A csíptetés során óvatosan járjon el. •
A hernyócsavart ne húzza meg túl szorosra,
nehogy megsértse a tükröt. 


