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     Серии OL 02/0L 02R/OL 02E 

 

Съвети за безопасност: 

 Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация преди употреба на продукта. 

 Не използвайте нощната лампа за контакт, ако е повредена, тъй като това представлява 

фатален риск. 

ВАЖНО! В случай на повреда се свържете се с вашия търговец за съдействие. 

 Не гледайте директно в светлината на лампата. 

 Не отваряйте или разглобявайте устройството. 

 Светлинният източник не може да бъде сменен. 

 Не използвайте нощната светлина във взривоопасна среда , тъй като това крие фатален 

риск! 

 Устройството е без напрежение, само когато е изключено от контакта  

 Никога не включвайте устройството последователно в друго устройство. 

 Използва се само в сухи, вътрешни помещения без влага. 

 Пазете далеч от деца! 

 

Начин на употреба: 

1. Уверете се, че устройството е в цялост и няма видими повреди. 

2. Включете нощната лампа в ел. контакт. 

3. Светлината ще се включи и ще изгасне автоматично, когато осветеността около 

лампата е по-светла/ по-тъмна, тъй като има вграден сензор за здрач. 

 

 

 



 

 

 
   
 

2 

 
 

 

 

Технически спецификации: 

 Брой светодиоди: 2 LEDs 

 Светлинен поток: 0.5 lm 

 Датчик за здрач: включва се автоматично 

 Мрежова връзка: 220-240 V ~ / 50-60 Hz, Макс. 3680 W 

 Консумирана мощност: макс 0.85 W 

 Клас на защита: IP 20 (невлагозащитена) 

 Кла на защита: II 

 Температурен диапазон: -10 ° C - + 40 ° C 

 

 

ВАЖНО! В съгласие с Европейската директива 2002/96/EC за остарели електронни устройства и 

нейното изпълнение в националните закони, използваните електронни прибори трябва да 

бъдат събирани отделно и изхвърляни за рециклиране по безвреден за околната среда 

(екологично чист) начин. Моля, изискайте от Вашата общинска или градска администрация 

информация за валидните в настоящия момент мерки за изхвърляне на излезлите от употреба 

електронни устройства. 

 

 

Производител: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. 
KG Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen  
 
H. Brennenstuhl S.A.S.  
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim lectra-t ag Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
 
За допълнителна информация: www.brennenstuhl.com 
 

 

 


