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15W teljesítményű SMD vezetékes motortérlámpa 
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Tulajdonságok és műszaki adatok: 

•  A 15 W teljesítményű SMD LED fényesebb megvilágított területet, illetve fél teljesítményen 450 - 550 Lumen 

fényerőt, teljes teljesítményen 900 - 1150 Lumen fényerőt biztosít 

• A fényerő állítógombjával fél és teljes teljesítmény állítható be 

• ABS fogantyú, ütésvédelemmel és ergonómikus kialakítással, amely kényelmes használatot biztosít 

• Alumínium akasztókampó PVC borítással, puha bevonatú kampó a jármű felületeinek karcolás elleni védelméhez 

• A rúd 120 cm-ről 180 cm-re hosszabbítható meg, és a legtöbb teherautóra és terepjáróra könnyen felakasztható 

• A 360 fokban elforgatható horgok erős és szilárd rögzítést biztosítanak 

 

Kezelési utasítás: 

• A használathoz dugja be az egységet egy 100 - 240 V váltóáramú tápforrásba, például egy fali aljzatba. A használat 

előtt hagyja teljesen feltöltődni az egységet, amíg a töltőn lévő zöld jelzőlámpa bekapcsol. 

• Ezt a lámpát a hosszú élettartam biztosítása érdekében használaton kívül havonta, illetve minden használatot 

követően töltse fel. 

• Nyomja meg a fogantyún lévő kapcsolót az egység bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a kikapcsolásához. 

 

Vigyázat: 

• Kizárólag beltéri használatra. Ne használja fürdőkádban, zuhanyzóban, mosogatóban, medencében, fürdőben, 

nedves környezetben vagy ezek közelében. 

• Csak a meghatározott feszültségű és frekvenciájú tápforrást használja. 

• Tartsa gyermekektől távol. 

• Ne használja nedves kézzel. 

• A lámpát tartsa távol forró tárgyaktól. 

 

Garancia 

  KORLÁTOZOTT EGY ÉVES GARANCIA 

Ha ez a termék meghibásodás vagy rossz minőségű kivitelezés miatt a vásárlástól számított EGY ÉVEN belül 

meghibásodik, akkor vigye vissza a vásárlás helyére, ahol ingyenesen kicserélik. Ez a garancia a szándékos vagy 

véletlen károsodásra nem vonatkozik. 
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