
 

 Загальні вказівки з техніки безпеки 
 
 
Електромонтаж повинен проводити кваліфікований електрик. Увага! перед 
початком монтажних робіт мережевий підвідний кабель повинен бути 
знеструмлений (відключити запобіжник). Приймайте до уваги символи з 
поясненнями і вказівками по техніці безпеки, наведені нижче, з метою запобігання 
пошкоджень, що викликаються неналежним монтажем або експлуатацією. 

 

 

 

 

 

Клас захисту 1: Світильники з цим символом - мережевий кабель, який 
живить з жовтим / зеленим захисним проводом підключити до клеми 
захисного заземлення. 
Клас захисту 2: Світильники з цим символом - для безпечної роботи 
захисний заземлювальний провід не потрібно. 
Клас захисту 3: Світильники з цим символом можна експлуатувати 
тільки з наднизькою напругою. Підключення тільки до ланцюгів. 
Мінімальна відстань: Цей символ вказує на мінімальну відстань 
джерела світла від опромінюваної легкозаймистої поверхні 
Локальні світильники: Цей символ пояснює, що світильник не 
підходить для того, щоб закривати його теплоізоляційним матеріалом 

Увага: нічого не міняйте в світильнику або в дроті живлення світильника. 
Дріт живлення: зовнішній гнучкий провід цього світильника міняти не можна. 
Утилізуйте світильник, якщо цей дріт пошкоджений. 
Запуск: не вводьте в експлуатацію світильник, якщо світильник або його провід 
мають видимі пошкодження. 
Заміна лампочок: перед заміною лампочки світильник необхідно знеструмити! 
Лампочки, джерела світла, освітлювальні прилади під час роботи нагріваються. 
Охолодіть їх перед заміною. Користуйтеся лише ті освітлювальні прилади, які 
запропоновані до застосування в цьому світильнику. Заборонено перевищувати 
максимально допустиму потужність освітлювальних приладів для даного 
світильника. При необхідності слід використовувати також приписуваний тип 
освітлювального приладу. 
Вказівка по догляду: світильник слід очищати тільки у вимкненому стані. Не 
допускайте попадання вологи в вимкненому стані. Не допускайте попадання вологи 
в контактну групу або струмопровідні деталі. Засоби для очищення можуть 
залишати плями. 

 
 
 
 
 



 

 Специфікація: 
Дизайн та оздоблення 
 
Розсіювач      Опал РС 
Матеріал    ABS + РС 
Колір   Сірий, Зелений,  
                                                           Помаранчевий, Білий  

 
Технічні характеристики 
 
Джерело світла  LED LG5630 
Кольорова температура 3000К 
Потужність  1 Вт 
Захист   ІР44 
Світловий потік   100Лм, 40Лм, 10Лм 

 
 

Важлива інформація щодо безпеки: 
• Не кладіть акумулятор у вогонь - він може 
вибухнути. 
• Не занурюйте у воду. 
• Не використовуйте світильник біля відкритого 
вогню або в сильну спеку, оскільки акумулятор 
може вибухнути. 
• Плата сонячного зарядного пристрою повинна 
бути встановлена в сонячному місці, де можна 
зібрати максимум сонячного світла. Як правило, 
сонячна дошка повинна стояти в напрямку 
(південь), де сонячне світло може заряджати 
дошку не менше 3 годин на день (5 годин на 
день, якщо за склом). Рекомендується заряджати 
світильник протягом 24 годин перед першим 
використанням.  

Енергетична інформація 
 
Батарея   1*1200 мАг 3.7Вт Літій-іонний акумулятор 
Сонячна панель  1*1Вт Полікристальний силікон  
Перемикач  Сенсорний диммер   100%-40%-10%-вим. 
Час освітлення   Великий  4год     Середній 10год    Низький 40год 
Режим заряду  Сонячна панель  

 
Заміна батареї 


