
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T288C- Reflektor LED COB 50W      

Popis:

Halogenový reflektor o výkonu 50 W je ideální způsob, jak osvětlit sklady, výkladní skříně, 
sklepy, dílny, loděnice atd. Světelný výkon odpovídá klasické 500W halogenové žárovce.

Lampa je odolná vůči povětrnostním podmínkám a má třídu těsnosti IP66. Světlomet se po 
spuštění okamžitě rozsvítí, což znamená, že nepotřebuje žádnou další energii. Žárovka má 
dlouhou životnost 50 000 hodin, nízký nárůst teploty (zůstává chladná i přes osvětlení).

Označení kabelu:

Hnědý kabel: + (fáze)

Modrý kabel: - (nula)

Žlutozelený kabel: zem

Technické specifikace:

Výkon: 50W

Barva světla: studená bílá

Počet LED: COB

Životnost: 50 000 hodin

Odolný vůči povětrnostním podmínkám

Třída těsnosti: IP66

Energetická třída: A.

Napájení: AC 86-265V

Ochranné sklo

Úhel paprsku: 120 stupňů

Světelný tok: 5000 LM

Rozměry: 22 cm x 11 cm x 6 cm

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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