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Светильник не предназначен для использования
в общественных помещениях (Коэффициент мощности 0,5-0,6)

Мощность: 4х60 Вт
Цоколь: Е27
Рекомендованная площадь освещения: 10-12 м2*

2.4.

* Освещенность помещения зависит от цвета стен, потолка и пола. Заявленный световой поток светильника обеспечивает комфортное 

освещение на указанной площади при светлых тонах интерьера. При темных стенах, потолке, напольном покрытии световой поток будет 

оптимальным при меньшей площади помещения».

Светильник не предназначен для использования в общественных
помещениях

* Освещенность помещения зависит от цвета стен, потолка и пола. 









Power: 4х60 W
Socket: Е27
Recommended illumination area: 10-12 м2*

2.4.

*The illumination of the room depends on the color of the walls, ceiling and �oor. The declared luminous �ux of the luminaire provides comfortable 

illumination on the speci�ed area with light colors of the interior. For dark walls, ceilings, �oors, luminous �ux will be optimal with a smaller room area

The luminaire is not intended for use in public places (Power factor 0.5-0.6)

*The illumination of the room depends on the color of the walls, ceiling and �oor. 

The luminaire is not intended for use in public places









Шамдар қоғамдық жерлерде пайдалануға арналмаған (қуат коэффициенті 0,5-0,6)

Қуат: 4х60 Вт
Ірге: Е27
Жарық ауданы: 10-12 м2*

2.4

* Бөлменің жарықтандырылуы қабырғалардың, төбенің жəне еденнің түсіне байланысты. Жарықтандырғыштың жарияланған жарық 

ағыны ыңғайлы жарықтандыруды қамтамасыз етеді көрсетілген аумақта интерьердің ашық түстерімен. Қараңғы қабырғалар, 

төбелер, едендер, жарық ағыны үшін кішігірім бөлме алаңымен оңтайлы болады

Шамдар қоғамдық жерлерде пайдалануға арналмаған

* Бөлменің жарықтандырылуы қабырғалардың, төбенің жəне еденнің түсіне байланысты. 





6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.1. Шамшырақты қорабынан алыңыз да, бүтіндігін тексеріңіз.

6.2. Шамшырақты құрастыру:
- Егер шамшырақтың төбелік тостағының ішінде ілмек түріндегі бекіткіші 

болса: тостақтың астындағы бұранданы босатыңыз, тостақты төмен түсіріңіз де, 
оған шамшырақты жалғап, төбедегі ілмекке іліңіз, сымдарын жалғаңыз да, 
тостақты көтеріп, бұрандамен бекітіп қойыңыз.

- Егер шамшырақтың құрастыру тостағының ішінде тақтайша болса:
құрастыру тақтайшасын ағытып алыңыз да, оны төбеге (қабырғаға) бекітіңіз, 
сымдарды жалғаңыз, төбелік тостақтың бүйірінен бекіткіш бұрандалармен бекітіп 
қойыңыз.

- Егер тұғыры бар, жапсарластыратын шамшырақ болса: шыныны 
ағытып алыңыз, тұғырды қабырғаға (төбеге) бекітіңіз, сымдарды жалғаңыз да, 
шыныны орнына салыңыз. Егер шамшырақтың тұғыры ағаштан жасалған болса, 
оны арнайы саңылаулар арқылы қабырғаға бекітіңіз.

- Шамды, торшерді, үстелді орнықты жерге орнатыңыз.

6.3. Құрастырардан бұрын сымдардың таңбаламасына назар аударыңыз: N -
нөл, L - фаза жəне, қорғау класы I болған жағдайда – жерге тұйықтау 
(сары-жасыл). Тоқ беретін сымдарды (бір түсті) қысқыш қалыпқа жалғаңыз.
Шамшырақ бөлек жағылатын болса, сымдардың таңбаламасы L, N, L болады.
- Егер шамшырақта жерге тұйықталған сым (екі түсті, сары-жасыл) болса, онда 
оны жерге тұйықтау қысқышына жалғаңыз.

6.4. Егер шам металл беткі қабатқа орнатылған болса, беткі қабат жерге 
тұйықталған немесе жерге тұйықтау қондырғысына жалғанған болуға тиіс.
Шамның барлық техникалық сипаттамаларын зейін қойып оқыңыз. Сəйкестік 
белгілеріне назар аударыңыз.

6.5. Шамдарды шамшырақтың цокольдеріне орнатыңыз.

6.6. Шамшырақты электр тарату желісіне жалғаңыз.

6.7. Егер шамшырақ кірлесе, оның беткі жағын жұмсақ құрғақ матамен 
тазалаңыз. Еріткіштерді немесе басқа жеміргіш жуғыш заттарды қолдануға 
болмайды. Шамшырақтың электрлік бөліктеріне су тигізуге болмайды.
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Импортер\

Уполномоченный 
представитель 
изготовителя\

\Бренд:

Қолданылуы:
\ \

тұрмыстық шамшырақ

Өндіруші:
\

(ҚЫТАЙ)

Импорттаушы:

Өндірушінің
уəкілетті өкілі:

Бұйымның шығарылған 
күні мен қызмет мерзімі 
қаптамада көрсетілген.

Тауар сертификатталған Қытайда
жасалған

Нетто/брутто салмағы 1 дана, кг:

САТУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дүкеннің атауы:

Күні:

Сатушының қолы:

/ Дүкеннің мөртаңбасы:

ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское 
шоссе, дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VIII, 
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru 
«ТрейдХоум» ЖШҚ, РФ, 117519, Мəскеу қаласы, Варшава 
тасжолы, 39-үй, 1(603) кеңсе, 5 қабат, VIII бөлме
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru  

ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское 
шоссе, дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VIII, 
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru 
«ТрейдХоум» ЖШҚ, РФ, 117519, Мəскеу қаласы, Варшава 
тасжолы, 39-үй, 1(603) кеңсе, 5 қабат, VIII бөлме
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru  


