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Manual de instalare şi operare 
 
 

 
Notă:  
- Instalarea se face numai de către persoane cu experiență și cunoștințe electro-tehnice.  
- Utilizați cablu adecvat pentru utilizare în exterior (dacă este montat în exterior).  
- Nu utilizați un aparat de măsură pentru a acționa acest corp de iluminat. 
 
 1. Asigurați-vă că sursa principală de alimentare este oprită.  
 2. Faceţi două găuri la înălțimea dorită unde suportul pentru LED-uri ar trebui să stea. Utilizați cele 
două puncte desemnate din dispozitiv ca spațiu între găuri.  
3. Conectați corpul de iluminat la rețeaua de alimentare.  
4. Activați sursa de alimentare. 

 
 
Specificaţii 
 

  Formă Putere 
Flux 
luminos 

Temp. 
culoare Dimensiuni 

Unghi 
lumină 

Tensiune 
intrare 

Tip de 
lumină 

LEDBHON-1812-WL Ovală 12W 900lm 4000K 178x86x50 120° 220-240V AC Naturală 

LEDBHOC-1812-WL Ovală 12W 900lm 6000K 178x86x50 120° 220-240V AC Rece 

LEDBHON-2018-WL Ovală 18W 1350lm 4000K 202x99x50 120° 220-240V AC Naturală 

LEDBHOC-2018-WL Ovală 18W 1350lm 6000K 202x99x51 120° 220-240V AC Rece 

LEDBHRN-1612-WL Rotundă 12W 900lm 4000K D160x50 120° 220-240V AC Naturală 

LEDBHRC-1612-WL Rotundă 12W 900lm 6000K D160x51 120° 220-240V AC Rece 

LEDBHRN-1718-WL Rotundă 18W 1350lm 4000K D175x50 120° 220-240V AC Naturală 

LEDBHRC-1718-WL Rotundă 18W 1350lm 6000K D175x51 120° 220-240V AC Rece 
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Instrucţiuni generale de siguranţă 
 
Vă rugăm să citiţi instrucțiunile de utilizare pentru corpul de iluminat LED înainte de utilizare. 
Instrucțiunile de utilizare fac parte din produs. Acestea conțin note importante privind pornirea și 
manipularea dispozitivului. Păstraţi întotdeauna instrucțiunile de operare incluse, pentru a putea căuta 
informații. Acestea trebuie să fie incluse atunci când dispoyitivul ajunge pe la părţi terţe. 
 
Măsuri de siguranță  
 
Utilizatorul trebuie să respecte notele de siguranță și avertismentele pentru a menține această stare și 
pentru a asigura o funcționare sigură. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de pornire.  
Nu încercați să deschideți dispozitivul decât în modul descris în acest manual. Corpul de iluminat nu 
poate fi reparat; acesta trebuie să fie aruncat imediat în caz de defect. Asigurați o ventilație suficientă a 
dispozitivului. Nu îl acoperiți niciodată în timpul funcționării. Nu instalați în împrejurarea  copiilor sau a 
animalelor. 
Orice altă utilizare a dispozitivului decât cea descrisă mai sus poate deteriora produsul sau poate 
periclita viaţa utilizatorului din cauza;ex: scurtcircuit, foc sau un șoc electric. Este interzisă adaptarea sau 
modificarea produsului. 
 
 Aceste note de siguranță trebuie respectate în toate cazurile! 
 Orice cerere de garanție este nulă în cazul unor defecțiuni cauzate de nerespectarea acestor 
instrucțiuni de utilizare. Nu suntem răspunzători pentru pagube materiale sau pentru daune aduse 
bunurilor sau persoanelor cauzate de nerespectarea indicațiilor de siguranță și a funcționării 
necorespunzătoare a dispozitivului. 
 
Operarea în siguranţa a produsului nu mai este posibilă, dacă:  
- Corpul de iluminat are daune vizibile;  
- Corpul de iluminat nu mai funcționează. 
 
 

 

 

Deseurile de echipamente  electrice si electronice  sunt o categorie speciala de 

deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante 

deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera  sau metale 

grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale  de 

colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca 

acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! 

Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei 

polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari 

separate a EEE: 

 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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