
LED + 

Sisseehitatud turvavalgustus 

Kasutusjuhend



Funktsioonid
  Voolukatkestuse korral süttib punane LED märgutuli

• Turvavalgustus kuni 3,5 tunni jooksul

• LED valgustus, mis töötab alati juhul kui toitepinge 

peaks katkema

Pakendi sisu 
• Everbright pirn
• Kasutusjuhend 
• Garantiikaart  

Toote kirjeldus 
Everbright on uuenduslik LED pirn, mis valgustab 
tänu sisemisele laetavale akule voolukatkestuste ajal 
ruumi. Seade suudab tuvastada seda, kas tegemist 
on voolukatkestusega või tavapärase valgusti välja 
lülitamisega. Everbright sobib kasutamiseks kõikides 
ruumides. 

Tehnilised andmed 
• Mudeli nr: 1102160028 
• Toitepinge: 220V-240V, 50Hz 
• Sokkel: E27 
• Energiakulu: 9W (LED+Aku), 6W (LED)
• Töötemperatuur: -20°C - +40°C 
• Töökeskkond: Kuiv, IP 20
• Valgusvoog: 550 luumenit (330 luumenit akurež 

iimis)
• Värvi temperatuur: 3000k 
• Värviesitusindeks: > 80 
• Kiire nurk: 125° 
• Patareid: Liitiumioonaku (7.4V, 900 milliampertundi)
• Tööiga: 25 000 tundi
• Laadimisaeg: 6 tundi
• Korpuse värv: valge 
• Mõõdud: 70mm (diameeter), 140mm (kõrgus)
• Kaal: 230g  



Paigaldusjuhised 

Voolukatkestuse ajal 
• Pirni saab tavalisel moel sisse ja välja lülitada.

• Everbright pirni heledus on akutoitel 60% ning tööaeg  
on 3,5 tundi.
• Pane vältida seadme juhtimist lülitiga, mida  
kasutatakse ka teiste lampide juhtimiseks 
(halogeenlambid, hõõglambid ja LED lambid). 
Seade võib nende lampide välja lülitamisel 
tuvastada voolukatkestuse.

• Kui Everbright ei ole vooluvõrguga ühendatud, võib  

integreeritud aku aeglaselt tühjeneda. Veenduge, et 

Everbright on sisse lülitatud vähemalt 6 tundi selleks, 

et aku täielikult täis laadida.

HOIATUSED 
• ÄRGE KASUTAGE KOOS 

DIMMERITEGA
• ÄRGE VÕTKE PIRNI KOOST LAHTI 
• ÄRGE ASENDAGE AKUT
• VÄLTIGE VEE SATTUMIST PIRNILE  

Veenduge, et toide on välja lülitatud. 
Keerake pirn pesasse.

Lülitage pirni sisse või välja nagu tavaliselt.



EL VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Sengled Optoelectronics Co., Ltd. tõendab, et Sengled 
Everbright: LED + INTEGRATED EMERGENCY LIGHT, 
mudelinumbriga 1102160028 vastab kõikidele vajalike 
EMC 2014/30/EU ning madalpinge 2014/35/EU 
direktiivide nõuetele. Nõuetele vastavuse tuvastamisel 
hinnati tehnilist dokumentatsiooni. Nendele 
direktiividele vastamine tähendab vastavust 
ühtlustatud Euroopa standarditele, mis on märgitud EL 
vastavusdeklaratsioonis. 

CE märgistuse kohta leiate lisainfot veebilehelt: 
http://eu.sengled.com/doc 

Garantii 

Sellele tootele annab tootja garantii 2 aastat 
(koostamine ja materjalid). Garantiiremonti võib 
teostada ainult volitatud hooldusfirma. Garantii 
kehtivuse tõestamiseks on vaja ostutšekki.  Garantii ei 
kehti alljärgnevatele kahjustustele: normaalne 
kulumine, ümberehitus, muutmine, hooletusest tingitud 
kahjud, välismõjud, mittesobivas keskkonnas 
kasutamisest tingitud kahjud. Samuti peab seade 
olema lahti võtmata ja komplektne. 

http://eu.sengled.com/doc


Seadme utiliseerimine 

See sümbol tähistab, et seda toodet ei tohi 

visata olmeprügi hulka. Kasutatud seadmed 

sisaldavad väärtuslikke materjale, mida tuleb 

taaskasutada selleks, et mitte kahjustada 

keskkonda ja/või inimeste tervist. Seetõttu 

tuleb seade viia vastavasse kogumiskohta või 

tagastada müüjale. See tagab materjalide 

taaskasutuse. 

Integreeritud laetav Li-Ion aku. Seadme 

korpuse avamine võib seadet kahjustada. 

Toode tuleb tagastada komplektsena. 

Ärge visake seda tulle. 
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