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HORDOZHATÓ HALOGÉN REFLEKTORLÁMPA 500W 
POWLI025 

1 HASZNÁLATI TERÜLET 

Kültéri vagy beltéri használatra, mint például építkezésnél, kertben, stúdióban és 
műhelyben. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az 
alábbi kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A 
berendezést kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet 
továbbadni. 

2 JELZÉSEK 

A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Olvassa el a kézikönyvet a készülék használat előtt. 

 

A lényeges, idevonatkozó európai irányelvek biztonsági szabványainak 
megfelelően. 

3 FIGYELMEZTETÉS 

 Tilos a kábelcsatlakozás változtatását megkísérelni, mivel az gyárilag van 
felszerelve. 

 A világítási illesztéket függőlegesen kell az állványra szerelni, hogy a hossztengely 
ne lejtsen ±4°-nál nagyobb mértékben az alaplaphoz képest. 

 Amikor az első üveg nyitva van, akkor húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, és 
kövesse az utasításokat a következő lépéshez. 

 Tilos a lámpát bármilyen tárgyhoz 1 m-nél közelebbre tenni. 
 Ha sérült a védőüveg, akkor használat előtt cserélje ki. 
 Ha a külső rugalmas kábel vagy a lámpa vezetéke sérült, akkor azt kizárólag a 

gyártó, vagy az általa megbízott szerviz, vagy ehhez hasonló szakember cserélheti ki 
a kockázatok elkerülése érdekében. 

4 A LÁMPA FELSZERELÉSE AZ ÁLLVÁNYRA 

 Először lazítsa ki a szárnyas csavaranyát az állványon (E) és hajlítsa ki az állvány 
lábait. Ellenőrizze, hogy az állvány stabilan áll, majd szorítsa meg a szárnyas anyát. 

 Forgassa el a rúdon található csavarokat (D) balra a kilazításhoz, és húzza ki a rudat 
a megfelelő magasságra. Forgassa a csavarokat jobbra a rögzítéshez. 
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 Csavarja ki a középső szárnyas csavaranyát (C), és állítsa a lámpát a rúd tetejére. 
Rögzítse a lámpát az állványra azáltal, hogy a szárnyas csavaranyát dugja át a 
támasztó keret középső nyílásán. Szorítsa meg erősen. 

5 A REFLEKTORLÁMPA HASZNÁLATA 

 Egyszerűen dugja be a reflektorlámpa kábeljét (E) az aljzatba. 

6 A HALOGÉNCSŐ BESZERELÉSE ÉS CSERÉJE 

 Kapcsolja ki a lámpát a fénycső beszerelése előtt. 
 Távolítsa el a lámpa tetején található csavart (A), és nyissa ki a burkolatot. 
 Nyomja be a csövet (B) a két villa közé. Ellenőrizze, hogy a villák a fénycső fém 

hegyeinek középen, nem pedig a kerámia foglalaton vannak. 
 A halogén fénycső idő előtti kiégésének elkerülése érdekében, fontos, hogy kerülje a 

szabad kézzel történő érintést. Ha esetleg erre szükség van, akkor tisztítsa meg a 
fénycsövet denaturált szesszel. 

 Óvatosan csukja be a burkolatot és tegye vissza a csavart. Tilos a burkolat csavarját 
túlságosan megszorítani. 

7 MŰSZAKI ADATOK 

Típus POWLI025 

Áramellátás 500W 

Feszültség/frekvencia 220-240V~50Hz 

Égő típusa Tungsten halogén cső 

Égő tartó R7s 

Égő hasznos élettartama 1000 óra 

Reflektorlámpa elülső burkolatának anyaga edzett üveg 

Vízállósági fokozat IP44 

8 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem 
gondoskodjon környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási 
hulladékok közé. Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, 
amennyiben erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről 
érdeklődjön a helyi köztisztasági szerveknél! 


