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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
ĮSPĖJIMAS!  
PRIEŠ NAUDODAMI ELEKTRINIUS ĮRANKIUS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
ŠIAS INSTRUKCIJAS IR SAUGOKITE JAS 

 

Bendra informacija ir techniniai duomenys: 

 
LED šviestuvas yra skirtas apšviesti įėjimus į garažus, patekti į patalpas, apšviesti tam 

tikras vietas. Ant trikojo sumontuota lempa leidžia ją lengvai perkelti bet kur. Lempa 

naudoja LED diodą. Diodas pasižymi dideliu energijos vartojimo efektyvumu. 

Lempa skleidžia šviesą iš karto po įjungimo. Dažnas įjungimas išjungimas neturi įtakos 

jo gyvybingumui. Šviestuvus galima lengvai pritvirtinti prie pastatų naudojant kaiščius. 

Šviestuvas suteikia galimybę reguliuoti ekspozicijos kampą. Šviestuvą galima naudoti ir 

lauke. 

 
Modelis LFL1-20 x 2 

Dydis (mm) 180x100x140 

LED galia 20W 

Įtampa AC 85-265V 

Šviesos srautas (Lm) 1600 Lm 

Dažnis 50-60Hz 

Spalvos temperatūra 2700-7000K 

Spindulio kampas 120° 

Galios koeficientas (W) >0.90 

Veikimo  laikas 50000h 

Apsaugos klasė IP 65 

Darbo temperatūra -20 +40 °C 

 
Montavimas 

• Prieš montuodami, visada atjunkite nuo maitinimo šaltinio 

• Patikrinkite, ar maitinimo šaltinyje nėra srovės saugiklio maks. 16A 

• Nemontuokite lempos toje vietoje, kur greitai svyruoja temperatūra (šalia radiatorių, 

ventiliatorių ir kitų panašių įrenginių, kurie gali sukelti temperatūros pokyčius). 
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Šviestuvo surinkimas 

1. Atsargiai išimkite lempą ir visus komponentus iš kartoninės pakuotės. 

2. Paguldykite trikojį ant lygaus, lygaus ir stabilaus paviršiaus, pastatydami jo kojas į 

vietą sulygiuodami trikojį taip, kad stulpelis būtų vertikaliai, tada priveržkite fiksatorių 

varžtas. (Norėdami sulankstyti trikojį, patraukite trikojo kojeles, kad atrakintumėte, o 

tada sulenkite). 

3. Nustatykite stovo aukštį ir tvirtai priveržkite laikantįjį žiedą. 

Esant 6963, pritvirtinkite skersinę siją. 

4. Įstatykite lempos laikiklius varžtu ir pritvirtinkite pateiktu dangteliu. 

5. Pritvirtinkite lempą prie trikojo stovo (6962) arba spindulio (6963) su pridedamu 

varžtai, veržlės ir poveržlės. 

6. Šviestuvo aukštį galima reguliuoti aukščio reguliavimo mechanizmu 

(vietos nustatymo žiedai). 

7. Įsitikinkite, kad visa konstrukcija yra tvirta ir tvirtai susukta. 

 

ĮSPĖJIMAS! Nemontuokite lempos toje vietoje, kur greitai svyruoja temperatūra (šalia 

radiatorių, ventiliatorių ir kitų panašių įrenginių, kurie gali sukelti temperatūros pokyčius) 

 
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

• Produkto negalima panardinti į vandenį. 

• Saugokite gaminį nuo vaikų.  

• Nenaudokite gaminio su įskilusiu šviestuvo stiklu. 

• Nemontuokite šio LED šviestuvo agresivioje ir degioje aplinkoje. 
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NAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS 

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekose (EEĮA) gali būti pavojingų 

medžiagų, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jei 

jos nebus surenkamos atskirai. 

Šis elementas atitinka Europos direktyvą ES WEEE (2012/19/ES) ir yra 

pažymėtas elektroninių ir elektros atliekų logotipu, grafiškai pavaizduotu 

toliau pateiktame paveikslėlyje. 

Ši piktograma rodo, kad EEĮ atliekas reikia rinkti ne kartu su buitinėmis atliekomis, o 

išmeskite šį gaminį atitinkamame elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

punkte.  

 

Rekomenduojame atsižvelgti į šiuos dalykus: 

- Medžiagos ir komponentai, naudojami gaminant šį produktą, yra iš aukštos kokybės 

medžiagų, kurias galima pakartotinai naudoti ir perdirbti; 

- Neišmeskite daikto kartu su buitinėmis atliekomis pasibaigus tarnavimo laikui; 

- Nuneškite prekę į elektroninės įrangos atliekų surinkimo. punktą, kur ji bus paimta 

nemokamai; 

- Dėl informacijos apie surinkimo centrus kreipkitės į vietos valdžios institucijas. 

 

Atitiktis RoHS direktyvai: jūsų įsigyta prekė atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/UE). 

Jame nėra medžiagų, išvardytų kaip kenksmingos arba draudžiamos direktyvoje.. 

Dėkojame, kad padedate mums saugoti aplinką ir mūsų sveikatą.
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GARANTIJOS KORTELĖ 
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Garantijos sąlygos: 

 

1. Garantija suteikiama 12 mėnesių laikotarpiui (vartotojų pirkiniams – 24 mėn.). 

2. Garantija apima tik fizinius įrenginio defektus, ty medžiagų ar surinkimo defektus. 

3. Garantija netaikoma sužalojimams, atsiradusiems dėl išorinių priežasčių, tokių kaip: mechaniniai sužalojimai, užterštumas, 

potvynis, atmosferos reiškiniai, netinkamas įrengimas ar eksploatacija, taip pat eksploatacija, nesuderinama su 

eksploatacija ir paskirtimi. Garantas neatsako už netinkamą įrankio parinkimą pagal poreikius ir panaudojimą ne pagal 

paskirtį. 

4. Dėl natūralaus eksploatacinių medžiagų nusidėvėjimo garantija netaikoma tokiems dalykams kaip: laidai, akumuliatoriai, 

pakrovėjai, mygtukai, rankenėlės, jungikliai ir kt. 

5. Klientas savo lėšomis pristato prekes garantiniam remontui. 

6. Prietaisas turi būti pristatytas į aptarnavimo punktą originalioje gamyklinėje pakuotėje arba pakaitinėje pakuotėje, kuri 

apsaugo prekes nuo išorinių pažeidimų. 

7. Ant pakuotės turi būti nurodytas prekės identifikavimo numeris, nurodytas pardavimo dieną. 

8. Prekės priimamos servisui pateikus garantinį taloną. 

9. Garantiniame talone turi būti ši informacija: 

a. pridedamas prekių įsigijimo įrodymas (PVM sąskaita faktūra arba įsigijimo kvitas) 

b. įmonės, kurioje pirktos prekės, antspaudas ir pardavėjo parašas 

c. tikslus įrenginio pavadinimas 

d. aprašytos paskirties įrenginio tipas 

e. įrenginio serijos numeris 

f. įskaitomas kliento parašas 

g. kliento pašto adresas 

10. Garantinis talonas be jokių aukščiau nurodytų punktų negalioja. 

11. Nesant jokio dokumento, servisas registruotu laišku informuos klientą apie tolesnės garantijos sąlygas. Klientas turi atsakyti į 

laišką per 21 dieną nuo laiško gavimo dienos. Prekės remontas pratęsiamas iki visų dokumentų pristatymo į servisą laiku.  

12. Esant situacijai, kai klientas neturi visų dokumentų, jis turėtų informuoti servisą apie savo sprendimą remontuoti įrenginį ir raštu 

pateikti vieną iš tarnybos nurodytų sprendimų.  

13. Produktas, pristatytas arba išsiųstas atgal į servisą, turi būti sukomplektuotas. Pakuotėje turi būti produktas su visais įsigytais 

elementais. 

14. Nekomplektinių gaminių grąžinimas gali pailginti remonto terminą arba padaryti jį neįmanomą.  

15. Garantiniu laikotarpiu išaiškėję defektai bus pašalinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įrenginio priėmimo aptarnauti dienos.  

16. Pretenzijos pagal garantiją, garantiją ir pirkimo-pardavimo sutartį bus priimamos tik remiantis šia garantine kortele, nurodant 

įsigyto įrankio tapatybę. Garantija galioja su pirkimo įrodymu! 

17. Servisui nustačius, kad defekto pašalinti nepavyks arba, nepaisant trijų remonto darbų, vėl atsiranda tas pats defektas, klientas 

gaus naują įrenginį.  

18. Garantija nesuteikia Pirkėjui teisės reikalauti atlyginti negautą pelną, susijusį su žala.  

19. Ši garantija neatmeta, neapriboja ir nesustabdo pirkėjo teisių pagal 2002 m. liepos 27 d. įstatymą. (Teisės žurnalas 2002 m. 

rugsėjo 5 d., Nr. 141, b. l. 1176).  

20. Klausimais, kuriems netaikomos šios garantijos kortelės sąlygos, taikomos atitinkamos 2002 m. liepos 27 d. Akto „Dėl specialių 

vartojimo prekių pardavimo sąlygų ir Civilinio kodekso pakeitimo“ nuostatos. 

 
Aš perskaičiau turinį ir sutinku 

su garantijos sąlygomis. 
 

(kliento parašas) 
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