
LED REFLEKTOR 
TÍPUS: AE0007/ AE0008

Köszönjük, hogy cégünk reflektorát választotta! A reflektor alkalmas járdák, lépcsők, teraszok, verandák, vagy tetszés 

szerinti más területek megvilágítására biztonsági, kényelmi, vagy vagyonvédelmi célból. Kérjük, hogy felszerelés előtt 

olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi használatra is! 

VIGYÁZAT: A készüléket tilos átalakítani! A készülék felhasználó által nem javítható! A világítótestet az I.E.C. bekötési 

előírásainak megfelelően kell felszerelni. BÁRMILYEN PROBLÉMA ESETÉN KÉRJE KI SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ SEGÍT-

SÉGÉT!

• A REFLEKTOR ELHELYEZÉSE  
A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a következők figyelembe vételét:

• Ne erősítse a lámpát rezgő felületre!

• Ideális esetben a lámpatestet a talajszinttől mért 2-3 méter magasságba kell felerősíteni (lásd az 1. ábrán). 

• FELSZERELÉS
A reflektor felerősítését lásd a 2. ábrán.

Lamp Cover Screw Lámpa fedelének csavarja
Gland Szorítóhüvely

Anchorage Rögzítés

Powercabel Tápkábel

Terminal Block Kábelfej

Wall Mounting Support Screws Rögzítőcsavarok

Junction Box Cover Screws Csatalkozódoboz fedelének csavarjai

Wall Mounting Support Fali konzol

Lamp Wire Lámpa vezeték
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1. Szakképzett villanyszerelő által, az IEC bekötési előírásai szerint kell felszerelni!

2. Áramtalanítson a villanyóránál és ellenőrizze, hogy a lámpánál sincs áram.

3. Csavarozza le a falra erősítéshez szükséges rögzítőcsavarokat, majd távolítsa el a konzolt.

4. A konzol használatával jelölje be a falfelületen a rögzítőcsavarok furatának helyét. Fúrjon a falba kb. 10cm mélységű  

 lyukakat, helyezze be a műanyag dübliket, majd rögzítse a konzolt a falfelületre a megfelelő csavarokkal. Vigyázzon,  

 nehogy a falban futó elektromos vezetékbe fúrjon, vagy csavarozzon!

5. Csavarozza le a csatlakozódoboz fedelének csavarjait, emelje le, majd lazítsa meg a szorítóhüvely csavarjait és a rög 

 zítéseket. Kösse be a villanyvezetéket (H05RR-F 2C 1mm², külön kapható) a kábelfejbe, lásd a 2. ábra megfelelő jelzé 

 sét. Ellenőrizze, hogy a vezeték átfut a kábeltömítőn.

6. Szerelje vissza a kábelfejet, a vezeték rögzítését, a szorítóhüvelyt és a fedelet.

7. Szerelje a lámpatestet a fali konzolra. Igény szerint állítsa be a fény irányát, majd húzza meg a csavarokat. Ne feledkez 

 zen meg a lapos és fix alátétekről.

8. Csatlakoztassa a konnektort és kapcsolja vissza az áramot.

Fontos: beállítás előtt mindig lazítsa meg a rögzítőcsavarokat és anyákat a reflektoron!

• MŰSZAKI ADATOK
• Áramellátás: 220-240V~50/ 60 Hz

• Max. teljesítmény: AE0007: 6LEDx1W

                   AE0008: 10LED×1W

• Időjárásállóság: IP44

 A megrepedt védőüveget cserélni kell, csak biztonsági üveget használjon!

 

• Temperált üveg: AE0007: 135(L) x 91(W) x 5(T) mm

                               AE0008: 178(L) x 140(W) x 5(T) mm

Importőr: 

EverFlourish Europe GmbH
Robert-Koch-Str. 4, 
D-66299 Friedrichsthal
Származási hely: Kína
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