
SMP 15W FN - lampa Off Road 
 
Conținutul pachetului; 
- Lampa de drum 
- Șuruburi de fixare 
- Ghid de instalare 
 
Descriere: 
Lampa LED compactă care rezistă la cele mai grele condiții de lucru și de conducere. 
Rezistent la apă, praf, vibrații, pornit și oprit. 
Excelent pentru echipamente de construcții, tractoare, camioane, ambulanțe, bărci, autovehicule, vehicule OFF Road. 
Consum redus de energie cu luminozitate ridicată. Numai pentru a fi utilizat în zone departe de drumuri! 
 
Proprietăți: 
- Lumina risipită 
- Tensiune: 10-30 V 
- Putere: 15W 
- Temperatura culorii: 6000-6500K 
- Lumina: 800 LM 
- Dimensiune: 110 x 110 x 41 mm 
- Durata de viață: mai mult de 30.000 ore 
- Temperatura de operare: de la -40 ° C la + 60 ° C 
- Certificat: IP68, CE, ROHS 
- Carcasă din aliaj de aluminiu, suporturi din oțel 
- Culoarea carcasei: negru 
 
- Perioada de garanție: 6 luni 
 
Instalarea lămpilor off road: 
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare. 
- Lampa funcționează cu curent continuu. Pentru a preveni deteriorarea sursei de lumină, a cablurilor electrice și / sau a 
sistemului de alimentare sau pentru a preveni alte tipuri de avarii, instalarea trebuie efectuată numai de personal calificat. 
- Alimentarea trebuie să fie oprită în timpul instalării. La instalarea lămpii există riscul de electrocutare atunci când 
alimentarea este pornită. Folosiți elementele de fixare și șuruburile furnizate. Atenție la polaritate. 
- Lampa poate fi pornită și oprită cu un întrerupător selectat corect încorporat în sistemul de alimentare. 
(nu face parte din pachet) 
- Protejați lampa împotriva utilizării de lubrifianți, solvenți și substanțe care pot deteriora suprafața. Acest lucru poate reduce 
luminozitatea și duce la defecțiuni. 
- Înainte de instalare, asigurați-vă că lampa nu este deteriorată. Dacă găsiți o defecțiune, nu instalați lampa, contactați 
distribuitorul sau distribuitorul. 
- Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați distribuitorul sau distribuitorul. 
 
Avertizare: 
Nu direcționați un jet de apă de înaltă presiune direct pe lampă 
Nu folosiți substanțe chimice, curățați lampa cu un burete umed 
 
 
Importator; 
S.M.Power Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 


