
045033 Prožektors 500W ar statīvu
 
SVARĪGA INFORMĀCIJA DROŠĪBAI 
Ierīce paredzēta āra lietošanai vienīgi tad, ja tiek lietota pareizi 
 
Elektrodrošība 
Ierīcei jābūt iezemētai. Ja vadus nepieciešams kontaktligzdā pārvienot, ievērojiet sekojošos 
nosacījumus. Vienmēr vadus iestipriniet kontaktligzdā uzmanīgi. Pārliecinieties, ka kabelis ir stingri 
ietiprināts vada satvērējā. Zaļo un dzelteno vadu pievienot tikai tādiem kontaktiem, kuriem ir 
zemējuma simbols. Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāta elektroinstalācija un visi elektriskie 
savienojumi. Pirms nākamās ierīces lietošanas, visiem defektiem jābūt novērstiem. Vēlams, lai 
elektroinstalāciju un savienojumus pārbaudītu kvalificēts elektriķis. Kad lietojat ierīci, 
pārliecinieties, ka tās vads nesaskaras ar asiem priekšmetiem vai slapju grīdu, ķimikālijām un 
šķīdinātāju. 
Ievērojiet: 
Ja ierīces elektroinstalācija atšķiras no attēlotās diagrammā A, tad vēlams konsultēties ar kvalificētu 
elektriķi. Vienmēr pārliecinieties, ka strāvas voltāža ir piemērota. 
BRĪDINĀJUMS: 
Lietojot ierīci, tā var stipri sakarst, tāpēc neaizskariet ierīci ar rokām pirms tā nav atdzisusi. 
Pārliecinieties, ka ierīce novietota pietiekamā attālumā no uzliesmojošiem materiāliem vai 
virsmām. Pārliecinieties, ka tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai mazinātu ierīces radīto 
temperatūras paaugstināšanos. 
 
Uzstādīšana un lietošana 
Statīvu iebīdīt ierīces piekarē (G). Pievienot un pieskrūvēt pogu leņķa regulēšanai (D). Lai mainītu 
ierīces leņķi, vienkārši atlaidiet vaļīgāk pogu leņķa regulēšanai (D), ieregulējiet vēlamajā leņķī un 
pievelciet pogu. 
Pārbaudiet, vai ierīce ir droša un tai ir stingrs pamats, un statīvs stabils. Pārliecinieties, ka vads 
nesaskaras ar asiem priekšmetiem un ir atbilstoši aizsargāts no lietus vai mitruma. Ja šie nosacījumi 
ir ievēroti, tad ierīce ir sagatavota lietošanai. 
Spuldzes ievietošana 
Lai ievietotu halogēno spuldzi, kas ietilpst komplektā, nepieciešams atlaist vaļīgāk vāka fiksācijas 
skrūvi (B) un atvērt vāku. Spuldzi ievietot turētājā, kas noslogots ar atsperi. Uzmanīgi ievietojiet 
spuldzi tā, lai abiem tās galiem būtu kontakts. Centieties neaizskart spuldzi ar rokām. Bet, ja tas ir 
noticis, tad notīriet ar ar metilspirtu. Pēc tam aizveriet vāku un pievelciet vāka fiksācijas skrūvi (B). 
Ierīce nedrīkst tikt vērsta uz leju. 
SKRŪVI NEPĀRVILKT, JO STIKLS VAR TIKT BOJĀTS 
 
Detaļu saraksts 

A. Polsterēts rokturis 
B. B. Vāka fiksācijas skrūve 
C. Aizsargrežģis 
D. Poga leņķa regulēšanai 
E. Statīvs 
F. Vads 
G. Piekare 
 

Tehniskie parametri: 
220 – 240V apm. 50Hz 
Jauda: max. 500W 



Putekļu aizsardzība un ūdensdrošība: IP 54 
Halogēnā spuldze: R7S.ZF-L300/500P: 500W 118mm 
Vads: H05RN-F 3G1.0mm² 
Stikls: ZF-L300/500: 177x140x5mm 
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