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HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

STECK! 

 

DAISY / SLP 122B Kültéri 

világítás 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutató és őrizze azt 

meg biztonságos helyen! 

 

Az Ön biztonsága érdekében a termék beszerelése és üzembe helyezése a használati útmutató 

alapján történjen! 

A CSOMAG TARTALMA: 

- 1 db fali lámpatest 

- 1 csomag tipli és csavar a lámpatest rögzítéshez 

- használati útmutató 

FIGYELMEZTETÉS: 

Szerelés, üzembe helyezés vagy a lámpatest bármilyen javítása előtt mindenképpen áramtalanítsa a helyiséget!  

A készüléket hozzáértő személynek/szakképzett villanyszerelőnek kell üzembe helyeznie! 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 
1. A lámpatestet óvatosan csomagolja ki. 

2. Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás során. 

Amennyiben a termék sérült, úgy azt használni tilos! 

3. Kérjük, a terméket ne ütögesse és feszegesse, mert ez a termékben kárt okozhat. 

4. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 

A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyeket a kisgyermekek és háziállatok lenyelhetnek. 

5. Kérjük, a terméket ne szerelje szét! 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS: 
1. Óvatosan vegye ki a terméket a dobozból és távolítsa el a csomagolást. 

2. A csomagban található használati útmutatót olvassa el figyelmesen és kövesse a 

lépéseket. 

3. Válassza ki a megfelelő helyet a termék beszereléséhez. A termék rendeltetését 

bejárati ajtó vagy közlekedési folyósó díszvilágítására ajánljuk 

Figyelem! A termék kizárólag kültéri világításra alkalmas, nem alkalmas 

háztartási helyiség megvilágítására.  
4. A termék tetején és alján található 1-1 csavart óvatosan csavarja ki és őrizze azt 

meg. Távolítsa el a lámpatest hátlapját. 

5. A hátlapon található fekete vizgátló kupakot lyukassza át annyira, hogy a 

vezetékek átférjenek rajta. 

6. A vezetékeket átbújtatva a vizgátló kupakon, csatlakoztassa a megfelelő helyekre a sorkapocsban (lásd. vezeték színjelölés 

magyarázat) 

7. A hátlapot a csomagban található tiplik és csavarok segítségével rögzítse a végleges helyére. Figyeljen, hogy hátlap belsejében 

található UP felirat legyen felül! 

8. Helyezze be a megfelelő foglalatú és teljesítményű izzót, kizárólag energiatakarékos izzót, kompakt fényforrást vagy LED izzót 

használjon. 

Figyelem!: E27, max. 15W 

9. Legyen óvatos és győződjön meg róla, hogy az üzembe helyezés közben nem okozott kárt az elektromos kábelekben. 

10. Helyezze vissza a lámpatestet a hátlapra és rögzítse azt a két csavarral. 

11. A pontos felszereléshez kövesse az az ábrát. 
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Vezetékek színjelölése: 
FEKETE VAGY BARNA (L) = fázis 

KÉK (N) = nulla (Class II.) 

 

  

 

FIGYELEM! 

Kizárólag a termék adattábláján és használati útmutatóban megjelölt teljesítményű és foglalatú energiatakarékos izzót, kompakt 

fénycsövet vagy LED izzót használjon! E27, max. 15W 
A gyártó nem vállal felelősséget a szerelési hibákból eredő esetleges károkért vagy a nem megfelelő üzembehelyezésből és használatból 

eredő balesetekért. 

 

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékek szerkezetének változtatására. 

 

MŰSZAKI ADATOK: 
Tápellátás: 220V-240V~ 50Hz/60Hz 

Anyaga: rozsdamentes acéltest, műanyag átlátszó búra 

Besorolás: Class:II.; IP44 

ENERGIAHATÁKONYSÁGI OSZTÁLY: E-A++ 

BEÉPÍTETT FÉNYFORRÁST NEM TARLTALMAZ! 

 

Termék méretek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
A terméket rendszeresen tisztítsa, ügyelve arra, hogy ne karcolja és sértse meg. Ha szükséges használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát. 

Ne használjon vegyszert vagy oldószert a tisztításhoz. 

 

FIGYELEM: 
Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a 

háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére 

szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a 

környezetet, az embertársai és a saját egészségét 

 

 

Gyártó/Importőr/Importer: 
STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet 

Vevőszolgálat:  Tel: +36 30 657-0941 www.steck.hu info@steckhungaria.hu 

 

 

CE Megfelelőség  
Az Importőr tanúsítja, hogy az SLP 122B Kültéri világítás megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált 

szabványainak. 
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