
 

 
 

 

LED jégcsap fényfüzér - használati útmutató 
 

A LED-es fényfüzér használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 

különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos 

sérülésekhez vagy a LED-es fényfüzér károsodásához vezethet. 

A LED-es fényfüzér a belső transzformátor elektromos aljzathoz való csatlakoztatásakor 

rögtön világít. A LED-es fényfüzér felakasztható a kiszemelt helyre, vagy egy másik tárgyra 

helyezhető.  Vezérlése egyszerű, változtathatók a funkciók. A fényfüzér 8 különböző 

módban világít, melyeket a vezérlőn található szabályozó egység többszöri 

megnyomásával/tekerésével változtathat. A termék sorolható, egy hálózati 

csatlakoztatáskor maximum 800 LED kapcsolható össze.  Fényfüzérek egymáshoz való 

csatlakoztatása az 1. sz. ábrán látható módon lehetséges. 

 
1.sz. ábra 

A füzért tilos más gyártó füzéréhez csatlakoztatni! A csatlakoztatást csak az erre 

szolgáló csatlakozóaljzattal szabad elvégezni. Bármilyen nyitottan hagyott véget 

használat előtt le kell zárni a termékhez tartozó zárókupak segítségével.  

 

FIGYELMEZTETÉS  

A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! Az izzósort ne használja sérült, rosszul 

tömítő csatlakozásokkal! Csak IPX4 névleges értékű csatlakozóaljzatokhoz 

csatlakoztatható! A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket 

meg kell semmisíteni.  Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony 

anyag közvetlen közelébe! A termékben a fényforrások nem cserélhetők! A fényforrások 

törése vagy károsodása esetén a füzért tilos használni, a terméket biztonságos módon 

meg kell semmisíteni!   

FIGYELEM! Ha a fényforrások töröttek vagy hiányoznak, az áramütés-veszély kockázata 

áll fenn. A terméket ne használja! 

Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható!  Felügyelet nélkül ne 

üzemeltesse az izzósort! A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön! A termék 

rendeltetése dekorációs világítás, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására. 

Bármilyen meghibásodás esetén áramtalanítsa az izzósort és forduljon szakemberhez! 

IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védett. Fröccsenő víz 

ellen védett (minden irányból). 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, 

mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!  

SPECIFIKÁCIÓ 

LED típus: Átlátszó 5MM homorú LED izzó.   

Bemeneti feszültség: 220VAC  

Dugó típusa: EU dugó  

Teljesítmény: 8W  

Vezérlés: 8 vezérlési funkció (vezérlőegységen található betűk alapján) 

Elhelyezhetőség: kültéren/beltéren (kültéren gondoskodjon a csatlakozó megfelelő 

védelméről a nedvesség ellen.) 

LED izzók IP védelme: IP44 

FORGALMAZÓ: Du-Pol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4028 Debrecen, Damjanich u. 27. 

Fsz.1. www.partikellekwebshop.hu  Származási hely: Kína



 

 
 

 

 


