
Appearance of the lamp and assembly diagram / Összeszerelési útmutató 
 

1 - base; 2 - hollow screw mount; 3 - cover; 4 - grover; 5 - a nut; 6 - screws; 7 - lamp-holder; 8 - cartridge; 9 - frame; 10 - glass diffuser; 11 - hollow 
screw mount; 12 - baluster. 
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Útmutatás 

Megjegyzés: kérjük figyelmesen elolvasni, majd megőrizni. 

ÚTMUTATÁSOK A SZERELÉSHEZ:  

Ezt a terméket csak elektromos szakember szerelheti! Szerelés előtt kapcsolja ki az áramot, majd folytassa a munkát az 

alábbi lépések sorrendjében.  

1. A lámpa és izzó fel ill. beszerelése : 

a) Először szerelje be a falba a műanyag tiplit.  

b) Csavarjon két rögzítő csavart a műanyag tiplibe. 

c) A fém lapot rögzítse a tiplikre csavarokkal.  

d) A tápvezetékeket kösse a kapcsokra: barnát a barnához (L), kéket a kékhez (N) és zöld/sárga a földeléshez.( ).  

e) A kapcsokat helyezzük a fém lapba.  

f) Most a lámpát helyezzük a rögzítő csavarokra, és csavarjuk be a fedél csavarjait.  

g) Az izzót helyezzük a lámpatartóba. Az izzónak ne legyen nagyobb teljesítménye, mint a foglalaton feltüntetett érték.  

2. A lámpaoszlop felszerelése: 

a) A csőre szerelt lámpát helyezzük a szerelési alapra.  

b) A tápvezetékeket kössük össze a kapcsokkal: barnát a barnával (L), kéket a kékkel (N) és zöld/sárgát a földeléshez. 

( ). 

c) A kapcsolat helyezzük be a csőbe.  

d) A lámpát szereljük az oszlopra csavar segítségével.  

e) Helyezzünk új izzót a lámpatartóba. Az izzó teljesítménye ne legyen nagyobb, mint a foglalaton feltüntetett érték.  

3. Az állólámpa és  falikar felszerelése: 

a) Először a műanyag tiplit szereljük be a lámpa helyeként kijelölt felületbe.  

b) A tápvezetékeket kössük a kapocsra: barnát a barnához (L), kéket a kékhez (N) és zöld/sárgát a földeléshez ( ). 

c) A lámpát rögzítsük csavarral a tiplire.  

d) Az új izzót helyezzük a lámpatartóba. Az izzó teljesítménye ne legyen nagyobb, mint a foglalaton feltüntetett érték.  

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

1. Szerelés előtt kapcsoljuk ki az áramot.  

2. A kapcsoló bekapcsolása után az izzók fokozatosan melegednek. Az izzót nem szabad kézzel megérinteni, amikor 

még világít vagy nem hűlt le teljesen,  

3. Ha izzót kell cserélni, először az áramot kell kikapcsolni, és akkor kezdeni el az izzócserét, amikor a hibás izzó 

eléggé lehűlt. (Részleteket lásd az IZZÓCSERE cím alatt.) 

4. Az izzó ne legyen a megadottnál nagyobb teljesítményű.  

5. Ha a lámpabúra eltörik, minél előbb ki kell cserélni. Az lámpatestet nem szabad búra nélkül használni.  

6. Nem szabad közvetlenül az izzóba nézni.  

7. Győződjön meg róla, hogy bekötötte-e a földelő vezetéket. 

IZZÓCSERE 

1. Kapcsoljuk ki az áramot.  

2. Nyissuk fel a lámpát.  

3. Az izzót csavarjuk ki óvatosan.  

4. Az izzót nem szabad megérinteni csupasz kézzel.  

5. Az új izzót csavarjuk be óvatosan a foglalatba.  

6. Az áram bekapcsolása előtt szereljük vissza megfelelően az alkatrészeket. 

  



 

GB 

Only a qualified electrician is allowed to install this product! Before you start installation switch off the power 

with the main fuse and make sure that power is not switched on again. Use a two-pole voltage tester to check if the 

lead is deenergized. 

SL 

Ta izdelek lahko montira izključno strokovnjak! Pred montažo izklopite električno napetost y varovalko in 

zavarujte tokokrog od ponovnega vklopa! Žice preizkusite z dvopolnim preizkuševalcem napetosti! 

HU 

Ezt a terméket csak elektromos szakember szerelheti! Szerelés előtt kapcsolja ki az áramot a biztosíték 

segítségével, és biztosítsa, hogy ne lehessen a szerelés alatt visszakapcsolni! A biztonság érdekében ellenőrizze a 

vezetéket kétpólusú feszültség vizsgálóval! 

HR - BIH  

Ovaj proizvod smije instalirati samo stručno lice! prije instaliranja isključite struju preko osigurača i osigurajte 

ga od ponovnog uključenja! provjerite raspoloživost napona na vodovima uz pomoć dvopolnog ureĐaja za 

provjeru napona! 

SRB  

Ovaj proizvod sme da instališe samo stručni električar! Pre početka instalisanja isključite struju preko osigurača i 

osigurajte ga od ponovnog uključivanja! Ispitajte kabel sa dvopolnim ispitivačem faze ima li u njemu napona. 

 

Waranty/Garancia/Garancija/ Jamstvo 

ENG 
The duration of the warranty is 12 months after the date of purchase. In a warranty case the unit must be shown together 

with the sales slip. The liability does not cover transport damages or damaged incurred through defective installation. 

HU  
A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónap garanciát vállalunk. Kérjük őrizze meg a számlát/blokkot, mert csak 

azzal tudja igazolni a garanciát. A szakszerűtlen szerelés miatt bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. A 

technikai változtatások jogát, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.. 

SL 
Od dneva nakupa izdelka nudimo 12-mesečno garancijo. Prosimo, shranite račun, ker boste lahko le tako uveljavljali 

garancijo. Ne prevzemamo odgovornosti za nestrokovno opravljeno montažo. Pridržujemo si pravico do tehničnih 

sprememb, brez predhodne najave. V primeru okvare se obrnite na naše partnerske servise ali prodajalca 

HR 
U slučaju neispravnosti proizvoda, poduzimamo jamstvo za zamjenu  artikla 12 mjeseci od datuma kupnje. Molimo 

sačuvajte račun! U slučaju oštećenja proizvoda jamstvo gubi važnost.Zadržavamo pravo na tehničke promjene bez 

prethodne najave 

RO 
Perioada de garanţie este de 12 luni de la data cumpărării produsului. Vă rugăm să păstraţi factura/bonul pentru a putea 

dovedi garanţia. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din instalarea necorespunzătoare. Ne rezervăm 

dreptul de a efectua modificări tehnice, chiar şi fără notificare prealabilă 

Distributor/ Forgalmazó/Distributer/Distribuitor/Дистрибутер/Дистрибутор/Distributer - Importőr/Importer: 

Anco Electrics Kft. 

2045 Törökbálint, Hosszú réti út 062/6/A (Depo Raktárváros) 

www.anco.hu 

Country of Origin/ Származási ország/Zemlja podrijetla/Tara de origine/Земља порекла/Страна на произход/ Zemlja 

porijekla: China/Kína/Kina/China/Кина/Китай/Kitajska 

 


