LED CURVE LIGHT
LED ÁLLÓLÁMPA

LED-SVETILKA V OBLIKI LOKA

LED SVÍTIDLO

LED STOJATÁ LAMPA

Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók

Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny

LED-BOGENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 291532
113976

Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila

Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.

HU
SI
CZ
SK
DE / AT / CH

Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók
Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Oldal
Stran
Strana
Strana
Seite

5
11
17
23
29

A

5

9
8

B

max

. 25

10

1
cm

1a

11
12

1

C

1
13
14

2
3
4

4

5

6

7

8

Tartalomjegyzék

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata..............................................Oldal 6
Bevezető..........................................................................................................................................Oldal 6
Rendeltetésszerű használat................................................................................................................Oldal
A csomag tartalma..............................................................................................................................Oldal
Alkatrészleírás.....................................................................................................................................Oldal
Műszaki adatok..................................................................................................................................Oldal

6
6
7
7

Biztonság.........................................................................................................................................Oldal 7
Biztonsági utasítások..........................................................................................................................Oldal

7

Üzembe helyezés.....................................................................................................................Oldal 8
A lámpa szerelése..............................................................................................................................Oldal
A lámpa be- / kikapcsolása................................................................................................................Oldal
A lámpa halványítása.........................................................................................................................Oldal

8
8
8

Karbantartás és tisztítás....................................................................................................Oldal 9
Mentesítés......................................................................................................................................Oldal 9
Információk / Garancia.......................................................................................................Oldal 9

Garancia.............................................................................................................................................Oldal 9
Gyártó / szerviz...................................................................................................................................Oldal 9
Megfelelőségi nyilatkozat..................................................................................................................Oldal 10

HU

5

Bevezető
Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata
Olvassa el a használati útmutatót!

Rövidzárlati biztonsági kapcsoló

A terméket csak beltéren használja.

A hálózati csatlakozó polaritása

Volt (váltófeszültség)

Tartsa be a figyelmeztető és biztonsági
utasításokat!

Hertz (frekvencia)

Kisgyerekek és gyerekek számára
élet- és balesetveszély!

Watt (tényleges teljesítmény)

Figyelmeztetés! Áramütés veszélye!

Miliamper

Így jár el helyesen

Védelmi osztály II

Óvakodjon a forró felületektől!

Független szabályozó készülék

A csomagolást és a készüléket környezetbarát módon semmisítse meg!

LED-es ívlámpa
	Bevezető
Gratulálunk új termékének vásárlásához.
Kiváló minőségű terméket választott. Kérjük, olvassa el gondosan és végig ezt a
kezelési útmutatót. Nyissa fel az ábrákat tartalmazó
oldalt. Ez az útmutató ehhez a termékhez tartozik
és fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembevétellel
és a kezeléssel kapcsolatban. Mindig tartsa szem
előtt a biztonsági utasításokat. Az üzembevétel előtt
vizsgálja meg, hogy a megfelelő feszültség rendelkezésre áll-e és hogy mindegyik rész helyesen vane összeszerelve. Amennyiben a termék kezelésével
kapcsolatos kérdései lennének, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy a szervizzel. Őrizze meg
jól ezt az utasítást és adott esetben adja tovább a
harmadik félnek.
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Rendeltetésszerű

használat

Ez a lámpa kizárólag beltéri, száraz és zárt helyiségekben használható. Ez a készülék csak háztartásokban való használatra készült.
	
A

csomag tartalma

Közvetlenül a kicsomagolás után vizsgálja meg a
állapotát.
1 LED-es ívlámpa, modell: 3000.064.040, tartalma:
1 lámpatalp
1 főcső (halványítóval és hálózati vezetékkel)
1 felső LED-egység
1 LED-vezérlő
1 szerelési alkatrészcsomag (3 x imbuszkulcs,
4 imbusz-csavar, 1x imbusz-féregcsavar (tartalék))
1 Összeszerelési- és kezelési útmutató

Bevezető / Biztonság
Alkatrészleírás

1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Felső LED-egység
Külső LED-szegélyek
Imbuszcsavarok
Imbuszkulcs (közepes méret)
BE-/KI-kapcsoló (halványító-funkció)
Főcső halványítóval és hálózati vezetékkel
Hlózati vezeték csatlakozódugóval
LED-vezérlő
lámpatalp
2 imbuszcsavar (nagy)
Imbuszklcs (nagy)
Imbusz-féragcsavar
Imbuszcsavar (legkisebb méret)
Összekötődugó (felső LED-egység)
Összekötő dugó (főcső)

	
Műszaki

adatok

Modellsz:
3000.064.040
Teljesítményfelvétel: 	max. 22 Watt (LED-modul
nem cserélhető)
Kapcsolási ciklusok: > 15.000
Élettartam:
25.000 h
Teljes magasság:
kb. 187 cm
Védelmi osztály:
II/
LED-vezérlő:
Modell:
EIP021V0240PSS
Bemeneti feszültség: 220 – 240 V∼, 50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség: 24 V
Kimeneti áram:	0,88 A (3000.063.040/
3000.064.040)
Védelmi osztály:
II/

Biztonság
Biztonsági utasítások
Olyan károk esetén, amelyek ennek a kezelési útmutatónak a figyelmen kívül hagyásából erednek,
a garancia érvényét veszti! A következményekből
eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget!

Azokért a tárgyi-, vagy személyi sérülésekért, amelyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági
tudnivalók figyelmen kívül hagyásából erednek, a
gyártó nem vállal felelősséget!
KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA
ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES!
Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül
a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok
által fulladásveszély áll fenn. A gyermekek gyakran lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket
a terméktől mindig távol. A termék nem játékszer.
	A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak
felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos
használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet
nélkül nem végezhetik.
	

Kerülje az áramütés általi
életveszélyt
	
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a
lámpát esetleges sérülések szempontjából. Soha
ne használja a lámpát, ha valamilyen meghibásodást talál rajta.
VIGYÁZAT! A sérült lámpa áramütés általi
életveszélyt jelent. lA ámpa sérüléseivel, javításokkal kapcsolatban, vagy a lámpa más problémái esetén forduljon a szervízhez vagy
villanyszerelőhöz.
A veszélyeztetések elkerülése érdekében ennek
a lámpának a sérült rugalmas vezetékét kizárólag a gyártó, az általa megbízott szerviz vagy
egy hasonló szakember cserélheti csak ki!
A használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy
a rendelkezésre álló feszültség megegyezik e
a lámpa számára szükséges üzemelési feszültséggel (220–240 V ∼ 50/60Hz).
	
Feltétlenül kerülje el, hogy a vezeték vízzel
vagy más folyadékkal érintkezzen. A szerelés,
szétszerelés, tisztítás előtt, vagy ha hosszabb
HU
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Biztonság / Üzembe helyezés
ideig nem szándékozik használni lámpát, mindig
húzza ki a LED-vezérlőt a csatlakozó aljzatból.
	
Soha ne bontsa meg vagy dugja bele más
elektromos berendezésnek valamely alkatrészét.
Az ilyen jellegű beavatkozások az áramütés
veszélye miatt életveszélyesek.
	
Az izzó nem cserélhető.
	
Ez a lámpa nem alkalmas fénytompítóhoz és
elektronikus kapcsolóhoz.
	
Csak a mellékelt LED-vezérlővel használja ezt
a lámpát (modell: EIP021V0240PSS).
Kerülje a tűz és sérülésveszélyt
	
Tilos közvetlenül a fényforrásba (izzó, LED stb.)
nézni.
Ne hagyja a lámpát, vagy a csomagolóanyagot
felügyelet nélkül. Műanyag fóliák / -zacskók,
műanyag részek, stb. a gyerekek számára
veszélyes játékszerekké válhatnak.
Ne takarja le tárgyakkal a lámpát, ill. a LEDvezérlőt. A túlzott hőfejlődés tűz kitöréséhez
vezethet.
	
Ne hagyja a lámpát üzemelés közben felügyelet
nélkül.

	Állítsa fel a lámpatalpat 8 és dugja az imbuszcsavarokat 9 alulról a lámpatalp 8 nyílásaiba
(A-ábra).
	Vezesse a főcsövet 5 szorosan az imbuszcsavarok 9 fölé és tekerje szorosra az imbuszkulccsal
10 .
	Tudnivaló: A főcső 5 hálózati vezetéke 6
ennek során a lámpatalp 8 széle felé mutat.
	Vegye ki a felső LED-egység 1 mindkét külső
imbusz-féregcsavartá 11 és irányítsa mindkét
külső LED-szegélyt 1a enyhén kifelé csavarva azt.
Tudnivaló: A két külső LED-szegély 1a maximális távolsága nem lehet kb. 25 cm-nél nagyobb.
	Rögzítse a LED-szegélyeket 1a , az imbuszcsavarok 11 imbuszkulccsal 12 történő megszorításával (B- ábra).
	Vezesse a készre szerelt LED-egységet 1 a főcsőre 5 és kapcsolja össze a főcső 14 csatlakozódugóját a felső LED-egységgel 13 (C- ábra).
	Dugja a LED-egységet 1 a főcsőre 5 . Ennek
során ügyeljen a főcső 5 furataira és a LED-egység 1 csavarfelvevőire történő illeszkedésre.
	Dugja mindkét imbuszcsavart 2 a főcső 5
furataira és tekerje szorosra az imbuszcsavarokat
2 a mellékelt imbuszklccsal 3 .
	Csatlakoztassa a LED-vezérlőt 7 az ívlámpa
hálózati csatlakozódugójával.
	Dugja a LED-vezérlőt 7 egy előírásszerűen
felszerelt konnektorba.

Így jár el helyesen
A lámpája most készen áll az üzemelésre.
 zerelje úgy fel a lámpát, hogy az nedvességtől
S
és szennyeződésektől védve legyen.
Figyeljen oda folyamatosan! Ügyeljen mindig
arra amit tesz és mindig megfontoltan járjon el.
Semmiképpen se szerelje fel a lámpát, ha nem
tud koncentrálni vagy ha nem érzi magát jól.

	Üzembe helyezés
	
A

lámpa szerelése

Tudnivaló: Kérjük, távolítsa el az összes csomagoló-anyagot.

8
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A

lámpa be- / kikapcsolása

	Kapcsolja be ill. ki a a lámpát a főcső 5 felső
végén található BE- / KI-kapcsolóval 4 . Ehhez
elegendő az ujjunkkal megérinteni azt (érintőkapcsoló).
	
A

lámpa halványítása

	A lámpa fokozatmentesen halványítható. Ehhez
tartsa lenyomva a BE-/KI kapcsolót 4 . A lámpa
automatikusan halványodik a max., vagy min.
fényintenzitásig.

Üzembe helyezés / Karbantartás és tisztítás / Mentesítés / Információk / Garancia
	Ha elengedi a BE-/Ki-kapcsolót 4 a választott
fényintenzitás kerül beállításra.

Karbantartás és tisztítás
ÁRAMÜTÉS
	VESZÉLYE! Előszöris húzza ki a LED-vezérlőt
7 a konnektorból.
	VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE
A FORRÓ FELÜLETEK MIATT! Hagyja előbb
a lámpát teljesen lehűlni.
ÁRAMÜTÉS
	VESZÉLYE! Elektromos biztonsági okok miatt
a lámpát soha nem szabad vízzel vagy más
folyadékkal tisztítani vagy a vízbe meríteni.
	Ne használjon oldószert, benzint vagy hasonlókat. Különben károsodhat a lámpa.
	A tisztításhoz csak egy száraz és szöszmentes
kendőt használjon.

	Mentesítés
 csomagolás és a csomagolóanyagok
A
kizárólag környezetbarát anyagokból
állnak. Ezeket a helyi újrahasznosítókban
semmisítheti meg.
Az áthúzott kerekes szemétkuka azt jelenti,
hogy a termék az Európai közösségben
a terméket szétválasztott hulladékgyűjtéshez
kell eljuttatni. Ez úgy a termékre, mint az összes ezzel a szimbólummal megjelölt tartozékrészre vonatkozik. A megjelölt termékeket nem szabad a normál
háztartási szemétben mentesíteni, hanem egy elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását
szolgáló gyűjtőhelyek egyikén kell azokat leadni.
Az újraértékesítés hozzájárul a nyersanyagok
elhasználásának a csökkentéséhez és a környezet
tehermentesítéséhez.

Információk/Garancia
	
Garancia

Erre a készülékre a vásárlás időpontjától számított
36 havi garanciában részesül. A készüléket gondosan gyártották és alapos minőségi vizsgálatnak vetették alá. A garanciális idő alatt minden anyag és
gyártási hibát díjmentesen elhárítunk. Ha a garanciaidő alatt mégis hiányosságokat fedez fel, kérjük
vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálaunkkal.
A garancia nem terjed ki olyan károkra, amelyeket
szakszerűtlen kezelés, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása, vagy nem feljogosított személyek beavatkozása okozott, valamint a
kopóalkatrészekre (a LEDek nem cserélhetők). A
garanciateljesítmény a garanciaidőt nem hosszabbítja meg és nem újítja fel.

	Gyártó / szerviz
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NÉMETORSZÁG
Tel.:
+49 0 2903 / 449 555
Fax:
+49 0 2903 / 449 48410
E-Mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 291532
Kérjük, hogy minden ügyintézéskor tartsa kéznél a
pénztári blokkot és a cikkszámot (pl. IAN 291532 /
3000.064.040) a vásárlás tényének az igazolására.

HU
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Információk / Garancia
Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a termék kielégíti az érvényes európai és nemzeti irányelvek követelményeit (2014 / 30/ EU
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó
irányelv, 2014/ 35/ EU Alacsonyfeszültségi Irányelv, 2009/ 125/ EG Ökodizájn Irányelv,
2011/65/EU RoHS-Irányelv). A megfelelőség bizonyított. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok és iratok letétben, a gyártónál találhatók.
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Uvod
Legenda uporabljenih piktogramov
Preberite navodilo za uporabo!

Varnostni transformator, odporen na
kratek stik

Izdelek uporabljajte le v notranjih
prostorih.

Polarnost omrežnega priključka

Volt (izmenična napetost)

Upoštevajte opozorila in varnostne
napotke!

Hertz (omrežna frekvenca)

Smrtna nevarnost in nevarnost nesreč
za malčke in otroke!

Vat (delovna moč)

Opozorilo! Nevarnost električnega
udara!

Miliamper

Tako ravnate pravilno

Razred zaščite II

Previdno zaradi vročih površin!

Neodvisna obratovalna naprava

Embalažo in napravo odstranite na
okolju primeren način!

LED-Svetilka v obliki loka
	Uvod
Čestitamo vam za nakup vaše nove svetilke. Odločili ste se za kakovosten izdelek.
Prosimo vas, da natančno in v celoti preberete navodila za uporabo izdelka. Odprite stran
s slikami. Ta navodila so sestavni del izdelka in vsebujejo pomembne napotke za njegovo uporabo in
ravnanje z njim. Vedno upoštevajte vse varnostne
napotke. Pred začetkom uporabe se prepričajte, ali
je omrežna napetost ustrezna in ali so vsi deli pravilno montirani. Če imate kakršna koli vprašanja ali
niste prepričani glede ravnanja z napravo, stopite
v stik s svojim trgovcem ali s službo za pomoč uporabnikom. Navodila skrbno shranite in jih vedno izročite morebitni tretji osebi skupaj z izdelkom.

12
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Predvidena

uporaba

Svetilka je primerna izključno za uporabo v notranjih,
suhih in zaprtih prostorih. Ta naprava je izdelana
izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih.
	
Obseg

dobave

Ko izdelek vzamete iz embalaže, nemudoma preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele in ali so vsi
deli nepoškodovani.
1 LED-Svetilka v obliki loka, model 3000.064.040,
sestavljena iz:
1 podnožja svetilke
1 glavne cevi (vklj. z zatemnjevalnikom in omrežnim kablom)
1 zgornje LED-enote
1 LED-adapter

Uvod / Varnost
1 montažni material (3 x inbus ključ, 4 x inbus vijak,
1 x inbus vijak brez glave (nadomestek))
1 navodilo za montažo in uporabo
	
Opis

sestavnih delov

1 Zgornja LED-enota
1a Zunanje LED-letve
2 Inbus vijaki
3 Inbus ključ (srednja velikost)
4 	Vklopno-izklopno stikalo (vklj. s funkcijo

Varnost
Varnostni napotki
Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh
navodil za uporabo, pravica do garancije preneha
veljati! Za posledično škodo ne prevzemamo odgovornosti! Za materialno škodo ali za poškodbe
oseb, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba ali
neupoštevanje varnostnih napotkov, ne prevzemamo
odgovornosti!

zatemnjevanja)
5 	Glavna cev, vklj. z zatemnjevalnikom in
6
7
8
9
10
11
12
13
14

omrežnim kablom
Omrežni kabel s priključnim vtičem
LED-adapter
Podstavek svetilke
2 inbus vijaka (velika)
Inbus ključ (velik)
Inbus vijak brez glave
Inbus ključ (najmanjša velikost)
Priključni vtič (zgornja LED-enota)
Priključni vtič (glavna cev)

	
Tehnični

podatki

Št. modela:
3000.064.040
Poraba moči:	maks. 22 W (LED-moduli niso
zamenljivi)
Vklopni cikli:
> 15.000
Življenjska doba: 25.000 h
Skupna višina:
pribl. 187 cm
Zaščitni razred:
II /
LED-adapter:
Model:
EIP021V0240PSS
Vhodna napetost: 220–240 V∼, 50 / 60 Hz
Izhodna napetost: 24 V
Izhodni tok:	0,88A (3000.063.040 /
3000.064.040)
Zaščitni razred:
II /

SMRTNA
NEVARNOST IN NEVARNOST
NESREČ ZA MALČKE IN
OTROKE! Otrok z embalažnim materialom
nikoli ne pustite nenadzorovanih. Obstaja nevarnost zadušitve z embalažnim materialom.
Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otrokom nikoli ne dovolite zadrževanja v bližini izdelka. Ta izdelek ni igrača.
	To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in / ali znanja, če so pod
nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi
naprave in razumejo nevarnosti, do katerih
lahko pride med uporabo. Otroci se ne smejo
igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora
izvajati čiščenja in vzdrževanja.
	

Preprečite smrtno nevarnost
zaradi električnega udara
	
Pred vsako uporabo svetilko preverite, ali kaže
znake morebitnih poškodb. Svetilke nikoli ne
uporabljajte, če ste odkrili kakršne koli poškodbe.
POZOR! Poškodovana svetilka predstavlja
smrtno nevarnost zaradi električnega udara.
V primeru poškodb, popravil ali drugih težav
s svetilko se obrnite na servisno službo ali strokovnjaka s področja elektrike.
	
Za preprečevanje nevarnosti sme poškodovano
zunanjo gibljivo napeljavo svetilke zamenjati

SI
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Varnost / Začetek uporabe
izključno proizvajalec, njegov servisni zastopnik
ali drug primerljiv strokovnjak!
	
Pred uporabo se prepričajte, ali se razpoložljiva
omrežna napetost ujema s potrebno obratovalno
napetostjo izdelka (220–240 V∼, 50 / 60 Hz).
	
Obvezno preprečite, da bi svetilka prišla v stik
z vodo ali drugimi tekočinami. Pred montažo,
demontažo ali čiščenjem ali če svetilke nekaj
časa ne boste uporabljali, vedno najprej odklopite vtič LED-adapterja iz vtičnice.
	
Električnih naprav nikoli ne odpirajte in v njih
ne vtikajte nobenih predmetov. Tovrstni posegi
predstavljajo smrtno nevarnost zaradi električnega udara.
	
Sijalke ni mogoče zamenjati.
	
Te svetilke ne uporabljajte s stikali za zatemnjevanje in z elektronskimi stikali.
	
Svetilko uporabljajte le s priloženim omrežnim
LED-adapterja (model EIP021V0240PSS).
Preprečite nevarnost požara
in poškodb
	
Ne glejte neposredno v vir svetlobe (sijalka,
LED lučka itd.).
	
Svetilke in embalažnega materiala ne puščajte
brez nadzora. Plastične folije in vrečke, plastični
deli itd. bi lahko otrokom postali nevarna igrača.
	
Svetilke oz. LED-adapterja ne prekrivajte s predmeti. Čezmerno segrevanje lahko povzroči požar.
	
Svetilke med obratovanjem ne pustite nenadzorovane.
Tako ravnate pravilno
	
Svetilko montirajte tako, da je zaščitena pred
vlago, vetrom in umazanijo.
	
Ves čas bodite pozorni! Pazite na to, kar delate
in ves čas postopajte razumno.
	
Svetilke v nobenem primeru ne montirajte, če
niste zbrani ali se ne počutite dobro.
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	Začetek uporabe
	
Montaža

svetilke

Napotek: Prosimo, da povsem odstranite embalažni material.
	Postavite podstavek svetilke 8 in vstavite ustrezne inbus vijake 9 od spodaj skozi odprtine
podstavka svetilke 8 (sl. A).
	Uvedite glavno cev 5 nad inbus vijaki 9 in
vijake zategnite z inbus ključem 10 .
Napotek: Omrežni kabel 6 glavne cevi 5 je
pri tem obrnjen proti robu podstavka svetilke 8 .
	Odvijte oba zunanja inbus vijaka brez glave 11
zgornje LED-enote 1 in poravnajte obe zunanji
LED-letvi 1a , tako da ju rahlo zavrtite navzven.
Napotek: Maksimalna razdalja obeh zunanjih
LED-letev 1a ne sme znašati več kot pribl. 25 cm.
	Pritrdite LED-letvi 1a , tako da inbus vijake brez
glave 11 privijete z inbus ključem 12 (sl. B).
	Uvedite dokončano LED-enoto 1 prek glavne
cevi 5 in povežite priključni vtič glavne cevi 14
s priključnim vtičem zgornje LED-enote 13 (sl. C).
	Zdaj vstavite LED-enoto 1 v glavno cev 5 .
Pri tem upoštevajte prekrivanje izvrtin na glavni
cevi 5 in izvrtin za vijake na LED-enoti 1 .
	Vstavite oba inbus vijaka 2 v izvrtini na glavni
cevi 5 ter inbus vijake zategnite 2 s priloženim inbus ključem 3 .
	Povežite LED-adapter 7 z vtičnico za priključitev omrežnega kabla upognjene svetilke.
	Priključite LED-adapter 7 v vtičnico, nameščeno
skladno s predpisi.
Vaša svetilka je zdaj pripravljena za uporabo.
	
Vklop / izklop

svetilke

	Svetilko vključite oz. izključite s pomočjo vklopno-izklopnega stikala 4 na zgornjem koncu
glavne cevi 5 . Za to zadostuje dotik s prstom
(stikalo na dotik).

Vzdrževanje in čiščenje / Odstranjevanje / Informacije / Garancija
	
Zatemnjevanje

svetilke

	Svetilko lahko brezstopenjsko zatemnite. Za to
držite pritisnjeno vklopno-izklopno stikalo 4 .
Svetilka se samodejno zatemni do maks. ali min.
intenzivnosti svetenja.
	Ko izpustite vklopno-izklopno stikalo 4 , se izbrana intenzivnost svetenja prevzame.

Vzdrževanje in čiščenje
NEVARNOST UDARA
	ELEKTRIČNEGA TOKA! Najprej izvlecite
LED-adapter 7 iz vtičnice.
	POZOR! NEVARNOST OPEKLIN ZARADI VROČIH POVRŠIN! Svetilko najprej
pustite, da se popolnoma ohladi.
NEVARNOST UDARA
	ELEKTRIČNEGA TOKA! Zaradi električne
varnosti svetilke nikoli ne smete čistiti z vodo ali
drugimi tekočinami ali je celo potapljati v vodo.
	Ne uporabljajte topil, bencina ipd. Svetilka bi
se pri tem lahko poškodovala.
	Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo, ki ne
pušča vlaken.

	Odstranjevanje
E mbalaža in embalažni material sta izdelana izključno iz okolju prijaznih materialov. Lahko jih odvržete v krajevne
zbiralnike za recikliranje.
Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih
pomeni, da je treba izdelek v Evropski
uniji oddati na ločenem zbirališču odpadkov. To velja tako za izdelek kot tudi vse dele opreme,
označene s tem znakom. Označenih izdelkov ni
dovoljeno odstraniti z običajnimi gospodinjskimi
odpadki, ampak jih je treba oddati v prevzemnem
mestu za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Recikliranje pomaga zmanjšati porabo surovin
in razbremenjuje okolje.

	
Informacije / Garancija
	
Garancija

Za to napravo prejmete 36 mesecev garancije od
datuma nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana,
njena kakovost pa je bila natančno preverjena. V
času garancije brezplačno popravimo vse napake
v materialu ali izdelavi. Če med trajanjem garancijske dobe odkrijete pomanjkljivosti, se obrnite na
našo službo za pomoč strankam.
Iz garancije je izključena škoda, ki je posledica neustrezne uporabe, neupoštevanja navodila za uporabo
ali posegov v napravo s strani nepooblaščenih
oseb, ter deli, ki se hitro obrabijo (LED-sijalke niso
zamenljive). V primeru uveljavljanja garancije se
čas garancije niti ne podaljša niti ne obnovi.
	
Proizvajalec / servis

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NEMČIJA
Tel.:
+49 (0) 2903 / 449 555
Faks:
+49 (0) 2903 / 449 48410
E-pošta: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 291532
Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite blagajniški
račun in številko izdelka (IAN 291532 /
3000.064.040) kot dokazilo o nakupu.

Izjava o skladnosti
Ta izdelek ustreza zahtevam veljavnih evropskih in
nacionalnih direktiv (Elektromagnetna združljivost
2014 / 30 / EU, Direktiva o nizkonapetostni opremi
2014 / 35 / EU, Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009 / 125 / ES, Direktiva o omejevanju uporabe snovi RoHS 2011 / 65 / EU).
Skladnost je bila dokazana. Ustrezna izjava in
dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu.
SI
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Garancijski list
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NEMČIJA
080080917

Garancijski list

1.	S tem garancijskim listom jamčimo Action GmbH,
da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni
in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2.	Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3.	Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva
izročitve balga. Dan izročitve blaga je enak
dnevom prodaje, ki je razviden iz računa.
4.	Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnjih postopkih
na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo
vam, da pred tem natančno preberete navodila
o sestavi in uporabi izdelka.
5.	Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu.

Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
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6.	V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati
zahtevkov iz te garancije.
7.	Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so
zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije,
če se ni držal priloženih navodil za sestavo in
uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli
spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8.	Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje.
9.	Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
10.	Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11.	Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
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Úvod



Vysvětlení použitých piktogramů
Přečtěte si návod k obsluze!

Bezpečnostní transformátorodolný
proti zkratu

Používejte výrobek jen ve vnitřních
prostorách.

Polarita síťové elektrické přípojky

Volt (střídavé napětí)

Dbát na výstražná a bezpečnostní
upozornění!

Hertz (kmitočet)

Nebezpečí ohrožení života a zranění
malých i větších dětí!

Watt (činný výkon)

Výstraha! Nebezpečí zásahu
elektrickým proudem!

Miliampéry

Tak postupujete správně

Ochranná třída II

Pozor na horké povrchy!

Nezávislé provozní zařízení

Obal i výrobek odstraňujte do
odpadu ekologicky!

LED svítidlo
	Úvod
Blahopřejeme Vám k zakoupení Vaší
nové svítilny. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte si laskavě
kompletně a pečlivě tento návod k obsluze. Rozevřete stránku s obrázky. Tento návod je součástí
tohoto výrobku a obsahuje důležité informace k
jeho uvedení do provozu a k zacházení s ním.
Řiďte se vždy bezpečnostními pokyny. Před uvedením do provozu zkontrolujte, jestli je k dispozici
správné napětí a jestli jsou všechny díly správně
namontované. Jestliže máte ještě otázky nebo jste
si nejistí při ovládání přístroje, kontaktujte vašeho
prodejce nebo servis. Návod pečlivě uschovejte a
případně jej předejte třetí osobě.

18
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Použití

ke stanovenému účelu

Toto svítidlo je určené výhradně pro provoz v interiéru, v suchých a uzavřených místnostech. Tento
přístroj je určen pouze k použití v domácnosti.
	
Obsah

dodávky

Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte
úplnost dodávky a bezvadný stav zařízení.
1 LED obloukové svítidlo, model 3000.064.040,
se skládá z:
1 podstavce
1 hlavní trubky (včetně stmívače a síťového kabelu)
1 horní LED jednotky
1 LED předřadník
1 díly k montáži (3 x imbusový klíč, 4 x imbusové
šrouby, 1x imbusový červ (náhradní))
1 návod k montáži a obsluze

Úvod / Bezpečnost
	
Popis

1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

dílů

Horní LED jednotka
Vnější LED lišty
Imbusové šrouby
Imbusový klíč (střední velikost)
Vypínač (včetně funkce tlumení světlla)
Hlavní trubka včetně stmívače a síťového kabelu
Síťový kabel se spojovacími zástrčkami
LED předřadník
Podstavec lampy
2 imbusové šrouby (velké)
Imbusový klíč (velký)
Imbusový červ
Imbusový klíč (nejmenší velikost)
Spojovací zástrčka (horní LED jednotka)
Spojovací zástrčka (hlavní trubka)

	
Technické

NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZRANĚNÍ MALÝCH A VĚTŠÍCH
DĚTÍ! Nenechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem. Hrozí jim nebezpečí udušení. Děti nebezpečí často podceňují. Výrobek
vždy chraňte před dětmi. Výrobek není hračkou.
	Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let,
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnosti nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou
pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí,
která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si
děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu.
	

údaje

Model č.:
3000.064.040
Příkon:	maximálně 22 W (LED
moduly nelze vyměnit)
Spínací cykly:
> 15.000
Životnost:
25.000 hodin
Celková výška:
cca 187 cm
Ochranná třída:
II /
LED předřadník
Model:
EIP021V0240PSS
Vstupní napětí:
220–240 V∼, 50 / 60 Hz
Výstupní napětí:
24 V
Výstupní proud:	0,88A (3000.063.040 /
3000.064.040)
Třída ochrany:
II /

Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
Při škodách způsobených nedodržením tohoto návodu k obsluze zaniká záruka! Za následné škody
se neručí! Za věcné nebo osobní škody, způsobené
neodborným zacházením nebo nerespektováním
bezpečnostních pokynů, se neručí!

Zabraňte ohrožení života v
důsledku zásahu elektrickým
proudem
	
Před každým použitím lampu zkontrolujte
z hlediska případných poškození. Nikdy
nepoužívejte svítidlo, pokud jste zjistili, že je
poškozené.
POZOR! Poškozené svítidlo znamená ohrožení života úrazem elektrickým proudem. Při
poškozeních, opravách nebo jiných problémech se obraťte na servis nebo na kvalifikovaného elektrikáře.
	
K vyloučení ohrožení smí vyměňovat poškozené vnější pružné kabel tohoto svítidla výhradně výrobce, jeho servisní zástupce nebo
srovnatelný odborník!
	
Před použitím se ujistěte, že dané síťové napětí
souhlasí s potřebným provozním napětím svítidla (220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz).
	
Bezpodmínečně zabraňte kontaktu lampy
s vodou nebo jinými kapalinami. Před montáží,
demontáží, čištěním nebo delším nepoužívání
lampy vytáhněte LED předřadník ze zásuvky.
	
Nikdy neotvírejte žádný z elektrických provozních prostředků ani do nich nestrkejte jakékoli
předměty. Takové zásahy znamenají nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem.
	Osvětlovací prostředek nelze vyměnit.
CZ
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Bezpečnost / Uvedení do provozu
	Tato lampa není vhodná ke tlumení a použití
elektronických spínačů.
	Používejte svítidlo jen s dodaným LED předřadníkem (model EIP021V0240PSS).
Vyvarujte se nebezpečí
požáru a poranění
	
Nedívejte se přímo do zdroje světla (osvětlovací prostředek LED, atd.).
	
Nenechávejte ležet svítidlo nebo obalový
materiál bez dohledu. Plastové fólie / pytlíky,
umělohmotné díly atd., by mohly být pro děti
nebezpečnou hračkou.
	
Nezakrývejte světlo resp. LED předřadník žádnými předměty. Nadměrný vývin tepla může
vést ke vzniku požáru.
	
Nenechávejte zapnutou lampu bez dohledu.

	Povolte oba imbusové červy 11 horní LED jednotky 1 a nasměrujte obě vnější LED lišty 1a
natočením mírně směrem ven.
Upozornění: Maximální odstup obou vnějších LED lišt 1a nesmí být větší než cca 25 cm.
	Zafixujte LED lišty 1a imbusovými červy 11
utáhnutím imbusovým klíčem 12 (obr. B).
	Nasaďte smontovanou LED jednotku 1 na
hlavní trubku 5 a spojte zástrčku hlavní trubky
14 se zástrčkou horní LED jednotky 13 (obr. C).
	Nyní nastrčte LED jednotku 1 do hlavní trubky
5 . Dávejte přitom pozor na lícování otvorů
na hlavní trubce 5 a usazení šroubů na LED
jednotce 1 .
	Nastrčte oba imbusové šrouby 2 do otvorů
hlavní trubky 5 a utáhněte je přiloženým
imbusovým klíčem 3 .
	Spojte LED předřadník 7 se zdířkou přípojky
síťového kabelu obloukového svítidla.
	Zastrčte LED předřadník 7 do předpisově
instalované zásuvky.

Tak postupujete správně
Vaše svítidlo je nyní připraveno k provozu.
	
Montujte lampu tak, aby byla chráněna před
vlhkem a znečištěním.
	
Buďte vždy pozorní! Dbejte vždy na to, co
děláte, a postupujte s rozumem.
	
V žádném případě nemontujte lampu, jestliže
jste nekoncentrovaní nebo se necítíte dobře.

	Uvedení do provozu
	
Montáž

svítilny

Upozornění: Prosíme, odstraňte úplně obalový
materiál.
	Nadzvedněte podstavec 8 a nastrčte příslušné imbusové šrouby 9 zdola, skrz otvory
podstavce 8 (obr. A).
	Nasaďte hlavní trubku 5 na imbusové šrouby
9 a utáhněte je imbusovým klíčem 10 .
Upozornění: Síťový kabel 6 hlavní trubky
5 přitom ukazuje k okraji podstavce 8 .
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Zapnutí

a vypnutí světla

	Svítidlo můžete zapínat nebo vypínat vypínačem 4 na horním konci hlavní trubky 5 . K
tomu stačí se dotknout prstem (dotykový
vypínač).
	
Stmívání

svítidla

	Světlo svítidla lze plynule tlumit. K tomu stiskněte a přidržte vypínač 4 . Svítidlo tlumí automaticky do maximální nebo minimální intenzity
světla.
	Po uvolnění vypínače 4 zůstane svítidlo svítit s
momentální intenzitou světla.

Údržba a čištění / Odstranění do odpadu / Informace a záruka
Údržba a čištění
NEBEZPEČÍ ZÁSAHU
	ELEKTRICKÝM PROUDEM! Vytáhněte
nejprve LED předřadník 7 ze zásuvky.
	POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ HORKÝMI POVRCHY! Nechte lampu nejprve
úplně vychladnout.
NEBEZPEČÍ ZÁSAHU
	ELEKTRICKÝM PROUDEM! Z důvodu elektrické bezpečnosti se svítidlo nikdy nesmí čistit
vodou nebo jinými kapalinami anebo dokonce
do vody ponořovat.
	Nepoužívejte žádná rozpouštědla, benzín
apod. Svítidlo by se tím poškodilo.
	K čištění používejte jen suchou utěrku nepouštějící vlákna.

	Odstranění do odpadu
 bal a obalový materiál se skládají
O
výhradně z ekologických materiálů. Lze
je zlikvidovat v místních kontejnerech na
tříděný odpad.
Symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na
kolečkách znamená, že výrobek musí
být v Evropské unii předán do sběrny
tříděného odpadu. Toto platí pro výrobek a pro
veškeré příslušenství označené tímto symbolem.
Označené výrobky se nesmí odhazovat do domovního odpadu, ale musí se odevzdat do sběrny k
recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.
Recyklace pomůže zredukovat spotřebu surovin a
odlehčit životní prostředí.
	
Informace

a záruka

že se během záruční doby přesto vyskytnou
závady obraťte se na náš zákaznický servis.
Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené neodborným zacházením, nerespektováním pokynů v
návodu k obsluze, zásahem neautorizované osoby
a rychle opotřebitelné díly (LED nelze vyměnit).
Záručním výkonem se záruční doba neprodlouží
ani neobnoví.
	
Výrobce

a servis

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NĚMECKO
Tel.:
+49 (0) 2903 / 449 555
Fax:
+49 (0) 2903 / 449 48410
E-mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 291532
Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok
a číslo výrobku (IAN 291532 / 3000.064.040)
jako doklad o nákupu.

Prohlášení o shodě
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic (elektromagnetická
snášenlivost 2014 / 30 / ES a směrnice o bezpečnosti elektrického zařízení s nízkým napětím
2014 / 35 / ES, ekologický design směrnice
2009 / 125 / EG, a měrnice RoHS 2011 / 65 / ES).
Konformita byla doložena. Příslušná prohlášení a
dokumentace jsou uloženy u výrobce.

	
Záruka

Od okamžiku zakoupení dostáváte na výrobek záruku po dobu 36 měsíců. Přístroj byl pečlivě vyroben a podroben přesné kontrole kvality. Během
záruční doby odstraníme bezplatně všechny vady
materiálu a opravíme závady z výroby. V případě,
CZ
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Úvod



Legenda použitých piktogramov
Prečítajte si návod na obsluhu!

Skratuvzdorný bezpečnostný
transformátor

Používajte výrobok iba v interiéroch.

Polarita sieťového pripojenia

Volt (striedavé napätie)

Dodržiavajte výstražné a
bezpečnostné pokyny!

Hertz (frekvencia)

Nebezpečenstvo ohrozenia života a
nebezpečenstvo nehody pre malé i
staršie deti!

Watt (efektívny výkon)

Varovanie! Nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom!

Miliampéry

Takto postupujete správne

Trieda ochrany II

Nebezpečenstvo horúcich povrchov!

Nezávislý prevádzkový prístroj.

Obal a zariadenie ekologicky
zlikvidujte!

LED stojatá lampa
	Úvod
Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového svietidla. Rozhodli ste sa tým pre
vysokokvalitný výrobok. Dôkladne si
prečítajte celý tento návod na obsluhu. Otvorte
stranu s obrázkami. Tento návod patrí k tomuto
výrobku a obsahuje dôležité upozornenia pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu. Dodržiavajte
vždy všetky bezpečnostné upozornenia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či je k dispozícii správne napätie a či sú všetky diely správne
namontované. V prípade otázok alebo neistoty
ohľadom manipulácie s prístrojom sa prosím spojte
s Vaším predajcom alebo servisným pracoviskom.
Tento návod si starostlivo uschovajte a prípadne ho
odovzdajte tretej osobe.
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Používanie

v súlade
s určeným účelom

Toto svietidlo je určené výhradne na prevádzku v
interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch.
Tento výrobok je určený len na používanie v
súkromných domácnostiach.
	
Obsah

dodávky

Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť dodávky ako aj bezchybný stav zariadenia.
1 oblúkové LED svietidlo, model 3000.064.040,
pozostávajúce z:
1 stojana
1 hlavnej tyče (inkl. stmievača a sieťového vedenia)
1 hornej LED časti
1 LED-driver

Úvod / Bezpečnosť
1 montážne súčiastky (3 x inbusový kľúč,
4 x inbusová skrutka, 1x inbusová závrtná
skrutka (náhrada))
1 návod na montáž a obsluhu
	
Popis

častí

1 Horná LED časť
1a Vonkajšie LED lišty
2 Inbusové skrutky
3 Inbusový kľúč (stredná veľkosť)
4 ZA- / VYPÍNAČ (vrát. stmievacej funkcie)
5 	Hlavná tyč vrátane stmievača a sieťového
6
7
8
9
10
11
12
13
14

vedenia
Sieťové vedenie s konektorom
LED-driver
Stojan svietidla
2 inbusové skrutky (veľké)
Inbusový kľúč (veľký)
Inbusová závrtná skrutka
Inbusový kľúč (najmenšia veľkosť)
Konektor (horná LED časť)
Konektor (hlavná tyč)

	
Technické

údaje

Model č.:
3000.064.040
Príkon:	max. 22 Watt (LED-moduly
bez možnosti výmeny)
Spínacie cykly:
> 15.000
Životnosť:
25.000 h
Celková výška:
cca. 187 cm
Trieda ochrany:
II /
LED-driver:
Model:
EIP021V0240PSS
Vstupné napätie:
220–240 V∼, 50 / 60 Hz
Výstupné napätie: 24 V
Výstupný prúd:	0,88A (3000.063.040 /
3000.064.040)
Trieda ochrany:
II /

Bezpečnosť
Bezpečnostné
upozornenia
V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním
tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok!
Pri následných škodách nepreberá výrobca ručenie! V prípade vecných škôd alebo poranenia
osôb, ktoré boli zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, nepreberá výrobca ručenie!
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI! Nikdy
nenechávajte deti bez dozoru s obalovým
materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia
obalovým materiálom. Deti často podceňujú
nebezpečenstvá. Držte deti vždy v bezpečnej
vzdialenosti od výrobku. Výrobok nie je určený
na hranie.
	Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov,
ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod
dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom
bezpečného používania prístroja, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie
a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
	

Zabráňte ohrozeniu života
zásahom elektrickým prúdom
	
Pred každým použitím skontrolujte prípadné
poškodenia svietidla. Ak zistíte akékoľvek
poškodenia, svietidlo za žiadnych okolností
nepoužívajte.
POZOR! Poškodené svietidlo predstavuje
riziko ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. V prípade poškodení, opráv
alebo iných problémov so svietidlom sa obráťte na servisné stredisko alebo kvalifikovaného elektroodborníka.
SK
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Bezpečnosť / Uvedenie do prevádzky
 by nedošlo k ohrozeniu, smie poškodené vonA
kajšie flexibilné vedenie tohto svietidla vymeniť
výhradne výrobca, jeho servisný zástupca
alebo porovnateľný odborník!
Pred použitím sa ubezpečte, že sa prítomné
sieťové napätie zhoduje s potrebným prevádzkovým napätím svietidla (220–240 V~,
50 / 60 Hz).
	
Bezpodmienečne zabráňte kontaktu svietidla s
vodou alebo inými kvapalinami. Pred montážou, demontážou, čistením, alebo ak svietidlo
dlhší čas nepoužívate, vždy vytiahnite LEDdriver zo zásuvky.
	
Nikdy neotvárajte žiadny z elektrických prevádzkových prostriedkov, ani do nich nestrkajte
žiadne predmety. Takéto zásahy predstavujú
ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
	
Osvetľovací prostriedok nie je možné vymeniť.
	
Toto svietidlo nie je vhodné pre tlmiče svetla a
elektronické spínače.
	
Používajte svietidlo iba s dodaným LED-driverom (Model EIP021V0240PSS).
Zabráňte nebezpečenstvu
požiaru a poranení
	
Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja
(osvetľovací prostriedok, LED atď.).
Svietidlo alebo obalový materiál nenechávajte
voľne ležať bez povšimnutia. Plastové fólie /
vrecká, plastové diely atď. by mohli byť
nebezpečnou hračkou pre deti.
	
Svietidlo resp. LED-driver neprikrývajte predmetmi. Nadmerná tvorba tepla môže viesť k
vzniku požiaru.
	
Svietidlo nenechávajte počas prevádzky bez
dozoru.
Takto postupujete správne
	
Svietidlo namontujte tak, aby bolo chránené
pred vlhkom a znečistením.
	
Buďte neustále opatrný! Dávajte vždy pozor
na to, čo robíte, a vždy postupujte rozvážne.

	
V žiadnom prípade nevykonávajte montáž
svietidla, ak ste nesústredený alebo sa necítite
dobre.

	Uvedenie do prevádzky
	
Montáž

svietidla

Poznámka: Úplne prosím odstráňte obalový
materiál.
	Postavte stojan 8 a prestrčte vhodné inbusové
skrutky 9 zdola cez otvory na stojane svietidla 8 (obr. A).
	Zaveďte hlavnú tyč 5 priliehavo na inbusové
skrutky 9 a tieto pevne zatiahnite pomocou
inbusového kľúča 10 .
Poznámka: Sieťové vedenie 6 hlavnej tyče
5 pritom ukazuje k okraju stojana svietidla
8.
	Uvoľnite obe vonkajšie inbusové závrtné
skrutky 11 hornej LED časti 1 a vyrovnajte
obe vonkajšie LED lišty 1a tak, že ich jemne
otočíte smerom von.
Poznámka: Maximálny odstup oboch
vonkajších LED líšt 1a nesmie byť väčší ako
cca. 25 cm.
	Upevnite LED lišty 1a tak, že pevne zatiahnete
inbusové závrtné skrutky 11 pomocou inbusového kľúča 12 (obr. B).
	Zaveďte kompletne zmontovanú LED časť 1
na hlavnú tyč 5 a spojte konektor hlavnej
tyče 14 s konektorom hornej LED časti 13
(obr. C).
	Teraz zasuňte LED časť 1 do hlavnej tyče 5 .
Dbajte pritom na zhodu otvorov na hlavnej tyči
5 a uchytení skrutiek na LED časti 1 .
	Zastrčte obe inbusové skrutky 2 do otvorov
na hlavnej tyči 5 a pevne zatočte inbusové
skrutky 2 pomocou priloženého inbusového
kľúča 3 .
	Spojte LED-driver 7 s pripojovacou zásuvkou
sieťového kábla oblúkového svietidla.
	Zastrčte LED-driver 7 do zásuvky, ktorá je
nainštalovaná podľa predpisov.
Svietidlo je teraz pripravené na prevádzku.
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Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Likvidácia / Informácie / Záruka
	
Zapnutie / Vypnutie

svietidla

	Za- resp. vypnite svietidlo pomocou ZA- / VYPÍNAČA 4 na hornom konci hlavnej tyče 5 .
Postačuje na to dotyk prstom (tlačidlo).
	
Stmievanie

svietidla

	Svietidlo je možné plynule stmievať. Za týmto
účelom držte stlačený ZA- / VYPÍNAČ 4 .
Svietidlo automaticky plynule mení intenzitu
jasu až po max. alebo min. intenzitu jasu.
	Keď ZA- / VYPÍNAČ 4 pustíte, je prebratá
zvolená intenzita svetla.

Údržba a čistenie
NEBEZPEČENSTVO
	ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Najskôr vytiahnite LED-driver 7 zo sieťovej
zásuvky.
	POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA SKRZE HORÚCE POVRCHY! Svietidlo nechajte najskôr úplne vychladnúť.
NEBEZPEČENSTVO
	ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Z
dôvodu elektrickej bezpečnosti svietidlo nesmie
byť nikdy čistené vodou alebo inými kvapalinami a v žiadnom prípade nesmie byť ponárané do vody.
	Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, benzín a. i.
Svietidlo by sa pritom poškodilo.
	Na čistenie používajte iba suchú handričku,
ktorá nepúšťa vlákna.

	Likvidácia
 bal a obalový materiál pozostávajú
O
výlučne z ekologických materiálov.
Možno ich zlikvidovať v miestnych
recyklačných nádobách.

Symbol prečiarknutej odpadovej
nádoby na kolieskach znamená, že v
Európskej únii tento výrobok podlieha
separovanému zberu odpadu. Platí to pre výrobok
a pre všetky časti príslušenstva označené týmto
symbolom. Označené výrobky sa nesmú likvidovať
spoločne s domovým odpadom, ale musia byť
odovzdané na miestach určených pre recykláciu
elektrických a elektronických prístrojov. Recyklácia
pomáha znížiť spotrebu surovín a chrániť životné
prostredie.
Informácie / Záruka
	
Záruka

Na tento prístroj poskytujeme záruku 36 mesiacov
od dátumu kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený a
podrobený dôkladnej kontrole kvality. Vrámci záručnej doby bezplatne odstránime všetky chyby
materiálu a výrobné chyby. Ak sa počas záručnej
doby predsalen vyskytnú nedostatky, obráťte sa
prosím na náš zákaznícky servis.
Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo zásahom neautorizovanej osoby, ako
aj diely podliehajúce opotrebovaniu (LED nie je
možné vymeniť). Poskytnutím záruky sa záručná
doba nepredlžuje ani neobnovuje.
	
Výrobca / Servis

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NEMECKO
Tel.:
+49 (0) 2903 / 449 555
Fax:
+49 (0) 2903 / 449 48410
E-mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de
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Informácie / Záruka
IAN 291532
Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (IAN 291532 /
3000.064.040) ako dôkaz o kúpe.

Konformitné vyhlásenie
Tento produkt spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc (Elektromagnetická
znášanlivosť 2014 / 30 / EÚ, Smernica o nízkom
napätí 2014 / 35 / EÚ, Smernica o ekodizajne
2009 / 125 / ES, Smernica RoHS 2011 / 65 / EÚ).
Konformita bola preukázaná. Príslušné prehlásenie
a podklady sú uložené u výrobcu.
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Einleitung
Legende der verwendeten Piktogramme
Bedienungsanleitung lesen!

Kurzschlussfester
Sicherheitstransformator

Verwenden Sie das Produkt nur im
Innenbereich.

Polarität des Netzanschlusses

Volt (Wechselspannung)

Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!

Hertz (Frequenz)

Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!

Watt (Wirkleistung)

Warnung! Stromschlaggefahr!

Milliampere

So verhalten Sie sich richtig

Schutzklasse II

Vorsicht vor heißen Oberflächen!

Unabhängiges Betriebsgerät

Entsorgen Sie Verpackung
und Gerät umweltgerecht!

LED-Bogenleuchte
	Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer
neuen Leuchte. Sie haben sich damit für
ein hochwertiges Produkt entschieden.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig
und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den
Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem
Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle
Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist
und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie
Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit
Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung.
Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf
und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.
30
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Bestimmungsgemäße

Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im
Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen
geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.
	
Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken
immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie
den einwandfreien Zustand des Gerätes.
1 LED-Bogenleuchte, Modell 3000.064.040,
bestehend aus:
1 Leuchtenfuß,
1 Hauptrohr (inkl. Dimmer und Netzleitung),
1 obere LED-Einheit
1 LED-Driver

Einleitung / Sicherheit
1 Montagekleinteile (3 x Inbusschlüssel, 4 x Inbusschraube, 1 x Inbusmadenschraube (Ersatz))
1 Montage- und Bedienungsanleitung
	
Teilbeschreibung

1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obere LED-Einheit
Äußere LED-Leisten
Inbusschrauben
Inbusschlüssel (mittlere Größe)
EIN- / AUS-Schalter (inkl. Dimmfunktion)
Hauptrohr inkl. Dimmer und Netzleitung
Netzleitung mit Verbindungsstecker
LED-Driver
Leuchtenfuß
2 Inbusschrauben (groß)
Inbusschlüssel (groß)
Inbusmadenschraube
Inbusschlüssel (kleinste Größe)
Verbindungsstecker (obere LED-Einheit)
Verbindungsstecker (Hauptrohr)

	
Technische

Daten

Modellnr.:
3000.064.040
Leistungsaufnahme:	max. 22 Watt (LED-Module
nicht austauschbar)
Schaltzyklen:
> 15.000
Lebensdauer:
25.000 h
Gesamthöhe:
ca. 187 cm
Schutzklasse:
II /
LED-Driver:
Modell:
EIP021V0240PSS
Eingangsspannung: 220–240 V∼, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V
Ausgangsstrom:	0,88A (3000.063.040 /
3000.064.040)
Schutzklasse:
II /

Sicherheit
Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine
Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung
oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!
LEBENS- UND
UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen
Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr
durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen
häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom
Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
	Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
darüber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
	

Vermeiden Sie Lebensgefahr
durch elektrischen Schlag
	
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte
auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie
Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche
Beschädigungen feststellen.
VORSICHT! Eine beschädigte Leuchte bedeutet
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte
an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
	
Zur Vermeidung der Gefährdung darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte
ausschließlich vom Hersteller, seinem
DE/AT/CH
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Sicherheit / Inbetriebnahme
Servicevertreter oder einer vergleichbaren
Fachkraft ausgetauscht werden!
	
Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass
die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt
(220–240 V∼, 50 / 60 Hz).
	
Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der
Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Ziehen Sie immer den LED-Driver vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie
die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus
der Steckdose.
	
Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände
in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
	
Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
	
Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und
elektronische Schalter.
	
Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten LED-Driver (Modell EIP021V0240PSS).
Vermeiden Sie Brand- und
Verletzungsgefahr
	
Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED
etc.) hineinschauen.
	
Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten,
Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem
gefährlichen Spielzeug werden.
	
Decken Sie die Leuchte bzw. den LED-Driver
nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige
Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung
führen.
	
Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
So verhalten Sie sich richtig
	
Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor
Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
	
Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer
darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit
Vernunft vor.
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Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn
Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

	Inbetriebnahme
	
Leuchte

montieren

Hinweis: Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig.
	Stellen Sie den Leuchtenfuß 8 auf und stecken
Sie die passenden Inbusschrauben 9 von unten
durch die Öffnungen des Leuchtenfußes 8
(Abb. A).
	Führen Sie das Hauptrohr 5 passend über
die Inbusschrauben 9 und drehen Sie diese
mit dem Inbusschlüssel 10 fest.
Hinweis: Die Netzleitung 6 des Hauptrohres
5 zeigt hierbei zum Rand des Leuchtenfußes 8 .
	Lösen Sie die beiden äußeren Inbusmadenschrauben 11 der oberen LED-Einheit 1 und
richten Sie die beiden äußeren LED-Leisten 1a
aus, indem Sie diese leicht nach außen drehen.
Hinweis: Der maximale Abstand der beiden
äußeren LED-Leisten 1a darf nicht mehr als
ca. 25 cm betragen.
	Fixieren Sie die LED-Leisten 1a , indem Sie die Inbusmadenschrauben 11 mit dem Inbusschlüssel
12 festdrehen (Abb. B).
	Führen Sie die fertig montierte LED-Einheit 1
über das Hauptrohr 5 und verbinden Sie die
Verbindungsstecker des Hauptrohres 14 mit dem
Verbindungsstecker der oberen LED-Einheit 13
(Abb. C).
	Stecken Sie die LED-Einheit 1 nun in das Haupt
rohr 5 . Beachten Sie hierbei die Deckungsgleichheit der Bohrungen am Hauptrohr 5 und
der Schraubenaufnahmen an der LED-Einheit 1 .
	Stecken Sie beide Inbusschrauben 2 in die
Bohrungen am Hauptrohr 5 und drehen Sie
die Inbusschrauben 2 mit dem beiliegenden
Inbusschlüssel 3 fest.
	Verbinden Sie den LED-Driver 7 mit der Netzkabelanschlussbuchse der Bogenleuchte.
	Stecken Sie den LED-Driver 7 in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

... / Wartung und Reinigung / Entsorgung / Informationen / Garantie
Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.
	
Leuchte

ein- / ausschalten

	Schalten Sie die Leuchte mittels des EIN- / AUSSchalters 4 am oberen Ende des Hauptrohres
5 ein bzw. aus. Hierzu genügt eine Berührung
mit dem Finger (Touchschalter).
	
Leuchte

dimmen

	Die Leuchte kann stufenlos gedimmt werden.
Halten Sie hierzu den EIN- / AUS-Schalter 4
gedrückt. Die Leuchte dimmt automatisch bis
max. oder min. Lichtintensität.
	Wenn Sie den EIN- / AUS-Schalter 4 loslassen,
wird die gewählte Lichtintensität übernommen.

Wartung und Reinigung
STROMSCHLAGGEFAHR!
	Ziehen Sie den LED-Driver 7 zuerst aus der
Steckdose.
	VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR
DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Lassen
Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.
STROMSCHLAGGEFAHR!
	Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf
die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.
	Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä.
Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
	Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes,
fusselfreies Tuch.

	Entsorgung
 ie Verpackung und das VerpackungsD
material bestehen ausschließlich aus
umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern
entsorgt werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das
Produkt in der Europäischen Union einer
getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss.
Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol
gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete
Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling
hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren
und die Umwelt zu entlasten.
	
Informationen / Garantie
	
Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufes auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig
produziert und einer genauen Qualitätskontrolle
unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben
wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler.
Sollten sich dennoch während der Garantiezeit
Mängel herausstellen, kontaktieren Sie bitte unseren
Kundenservice
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch
nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung
der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht
autorisierte Personen sowie Verschleißteile (LEDs sind
nicht austauschbar). Durch die Garantieleistung wird
die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.
	
Hersteller / Service

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.:
+49 (0) 2903 / 449 555
Fax:
+49 (0) 2903 / 449 48410
E-Mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 291532
DE/AT/CH
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Informationen / Garantie
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und
die Artikelnummer (IAN 291532 / 3000.064.040)
als Nachweis für den Kauf bereit.

Konformitätserklärung
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien
(Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU,
Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU, Ökodesign-Richtlinie 2009 / 125 / EG, RoHS-Richtlinie
2011 / 65 / EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärung und Unterlagen
sind beim Hersteller hinterlegt.
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