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Használati útmutató 
 

(H)  

LED süllyesztett lámpatest,  a fürd őszobai 3-as zónában használatra 

 

 

 

Védelmi besorolás: IP20 az álmennyezet felett. IP43 az álmennyezet alatt (fröccsenő víz ellen 

védett max 60°  a függőlegestől). Nem használható a 0, 1, 2-es fürdőszobai zónában!!!!!!!! 

Csak a 3-as zónában (külső zónák) használható.  A 3-as zóna az összes olyan terület, amely 

kívül esik a 0, 1 és 2-es zónákon, és ahol nem valószínű, hogy vízsugarat használnak a 

takarításhoz.  Nincs szükség IP besorolásra a 3-as zónában. Műszaki adatok: 220-240V~ 

50/60Hz Max 6W GU10, az izzó és a foglalat külön megvásárolhatóak. Ajánljuk hozzá a LED 

GU10 6W 350lm izzót. 

 

Lásd a fürdőszoba zónák magyarázatát az útmutató végén. 

 

Figyelmeztetés 

Kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. 

Ha kétségei vannak a termék szerelésével kapcsolatban, akkor forduljon szakemberhez. 

 

Biztonsági előírások 

Használat előtt győződjön meg az izzók foglalatba való megfelelő illeszkedéséről és a vezeték 

sérülésmentességéről.   Felszerelés-, illetve izzócsere előtt feszültségmentesítse a 

hálózatot! 

 

 

 

Ez a termék II. érintésvédelmi osztályú (kettős illetve megerősített szigetelésü, a földelés nem 

szükséges).  

 

 

 

Ez a termék normál gyúlékony felületre szerelhető.  A terméket semmilyen körülmények 

között sem szabad hőszigetelő paplannal vagy hasonló anyaggal befedni.  Beépitéskor az 

álmennyezetnek a lámpa foglalattól számított minimum távolsága 75mm legyen a megfelelő 

szellőzés érdekében.   A felszereléssel nem szabad megsérteni semmilyen tűzvédelmi 

szabványt. 

 

 

 

A legközelebbi megvilágított felületnek a termék elülső részétől minimum 0,5 m távolságra kell 

elhelyezkednie.  
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A védőüveget azonnal ki kell cserélni, ha már repedt vagy törött. 

 

 

 

A lámpatestet annak élettartama végén a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

 

A csomag tartalma:  

- 1db LED süllyesztett lámpatest 

- 1 db Landlite LED izzó 5W 300lm GU10 35 ° 2700K meleg fehér 

- 1db foglalat 

- 1 db használati útmutató 

 

Műszaki adatok:  

220-240V~ 50/60Hz Max 6W GU10, , ami azt jelenti, hogy maximum 6W teljesítményű 

GU10-es foglalatú LED izzóval használható később izzó csere esetén. 

 

Felszerelése 

-   A felszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

-   Felszerelés illetve izzócsere előtt feszültségmentesítsen! 

-   A lámpatest helyét jelöljük ki ügyelve arra, hogy a hely kialakításánál csövet, vezetéket ne 

vágjunk át.   

-   Vágjon ki egy 68mm átmérőjü lyukat a felszerelő felületen.   

- Illesszük a lámpakeretet a felszerelő felületben. 

- Csatlakoztassuk a vezetékeket a lámpa foglalathoz. Gondoskodjon róla, hogy szerelés 

után a hálózati vezetékek ne érintkezhessenek az izzólámpa forró üvegbúrájával.   

- A foglalat fémlap részét illessze a kereten kialakított résbe, amely a keret belső felén 

található. 

- Illesszük az izzólámpát a lámpafoglalatba. 

- Helyezze az izzót a lámpatest keretébe, majd rögzítse az elülső részével. 

- Kapcsolja vissza a feszültséget és kapcsolja be a lámpát. 

 

Izzócsere 

-   A hibás izzót lehetőség szerint azonnal ki kell cserélni. 

-   Felszerelés illetve izzócsere előtt feszültségmentesítsen!  

-   Izzócsere esetén a meghibásodott izzót a foglalatból ki kell venni és a megfelelő, azonos 

paraméterű pótizzót a foglalatba be kell helyezni. 

 

A Fürd őszoba Zónák magyarázata 

 

Amint látható, az ábrák 4 különböző fürdőszoba zónát mutatnak be, 0, 1, 2 és 3 (úgynevezett 

„Külső zóna"). 
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Fürdőszoba zóna 0 

A 0-as zóna a kádban vagy a zuhanytálcában van. Ha ott világításra van szükség, az 

alkalmazott lámpatesthez alacsony feszültségű , maximum 12 V-os tápegységet kell használni 

és legalább IPx7-es besorolásnak kell lennie, amely ellenáll a víz alá merítésnek. 

 

Fürdőszoba zóna 1 

Az 1-es zóna a kád vagy a zuhanytálca feletti terület a padlótól 2,25 m magasságig. Az ebben 

a zónában alkalmazott lámpatesteknek legalább IPx4 * besorolásnak kell lennie, ami azt 

jelenti, fröccsenő víz ellen védett minden irányból.  Ha a lámpatesthez 230V-os áramforrást 

használ, egy 30 mA-es áram-védőkészüléket (RCD) kell használni az áramkör védelme 

érdekében ebben a zónában. 

 

Fürdőszoba zóna 2 

A 2-es zóna egy olyan terület, amely oldalirányban 0,6 m-re terjed ki a kád peremétől és egy 

olyan terület, amely 0,75m-re terjed ki a padlótól 2,25 m magasság fölött. Ebben a zónában 

újra legalább IPx4 *  besorolásnak kell lennie.  Jó szokás, hogy tekinti a mosdókagyló körüli 

területet, bármelyik vízcsaptól 60 cm sugarú körön belül, mint 2-es zóna.  

 

Fürdőszoba zóna 3 (külső zónák) 

A 3-as zóna az összes olyan terület, amely kívül esik a 0, 1 és 2-es zónákon, és ahol nem 

valószínű, hogy vízsugarat használnak. Nincs szükség IP besorolásra * ezen a területen. 

 

* Ha valószínűleg az 1., 2. és a külső zónákban a tisztításhoz vízsugarakat használnak, akkor 

legalább IPx5 besorolt lámpatestet kell használni, ami azt jelenti, hogy a lámpatest védett a 

vízsugar ellen minden irányból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




