
6474 

3W COB LED szerelőlámpa + 5W LED zseblámpa 

mágneses talppal és kampóval 

 

Fontos biztonsági óvintézkedések 

Használat előtt olvassa el az összes instrukciót! 

Figyelmeztetés: (annak érdekében, hogy csökkentse az áramütés, a személyi sérülés, és a 
készülékben keletkező kár esélyét!) 

• Ne nézzen közvetlenül a készülék fényébe, kárt tehet a szemében! 
• Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében, a készüléket és a kiegészítőit ne tegye 

vízbe! A készülék mérsékelten vízálló, de nem vízhatlan!  
• Használaton kívül tárolja tiszta, száraz helyen! 
• Óvja meg a LED lencséket a sérülésektől és karcolásoktól! 
• Gyerekek közelében különösen óvatosan járjon el! 

A reflektor többek között a következő helyzetekben is használható 

1. A 3w-os lámpa világos fényt biztosít a munkaterületen. 
2. Az 5W-os LED világos lámpafényt biztosít! 
3. 3 mód: 3W-os COB LED 100%-os kapacitáson; 50 %-os kapacitáson; 5W LED használata. 
4. a gyakorlatban jól használható, beépített kampó. 
5. 180 fokos szögben forgatható mágneses talpazat 
6. Használható vészhelyzet esetén, amikor fényforrásra van szüksége! 

 

A reflektor 3 db AA elemmel működik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 
 



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint) 

 
Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. (gyártó) 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
(a termék azonosító adatai) 

 

6474 3W COB LED szerelőlámpa 
A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó 

előírásoknak 

M E G F E L E L 
Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 

 
Irányelvek: 

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC) 
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról (RoHS) 
 

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 
EN 55015:2013, EN 61547:2009 

 
A tanúsító szerv neve: 

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. 
1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, 

Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Kína 
 

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált 
jogszabályok előírásainak megfelelően. 

 
Budapest, 2019.12.14. 
A nyilatkozattétel helye és kelte. 
 
 
 

Dobák István 

Ügyvezető 

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására 
feljogosított aláíró neve, P.H.) 

 
 

 


