
1

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПОЧКА
LB 4K09 | LB 3K09 | LB 4K12 | LB 3K12 (A60 — Е27)

Дякуємо Вам за придбання світлодіодної лампочки RZTK!

У цій інструкції міститься опис техніки безпеки і процедур щодо викори-
стання приладу. Перед експлуатацією уважно прочитайте весь посібник.

КОМПЛЕКТАЦІЯ*
• Світлодіодна лампочка — 1 од.
• Інструкція з експлуатації — 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплекта-
ції виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік 
розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
• Впевніться, що напруга використовуваної електромережі відповідає 

допустимій напрузі лампочки. Підключення до невідповідної напру-
ги може призвести до пошкодження пристрою та виникнення за-
гроз безпеці.

• У жодному разі не розбирайте виріб.
• В процесі роботи лампочка виробляє тепло. Не використовуйте 

виріб у герметичному плафоні, оскільки можуть виникнути пробле-
ми з тепловідведенням. Впевніться, що повітряного простору навко-
ло лампи достатньо, щоб її остудити.

• Використовуйте цей виріб виключно за його призначенням.
• Не занурюйте лампочку в будь-яку рідину та не використовуйте в 

умовах підвищеної вологості навколишнього середовища. 

Модель LB 3K09 LB 4K09 LB 3K12 LB 4K12
Напруга, В 170—265 170—265 170—265 170—265

Потужність, Вт 9 9 12 12

Форма A60 A60 A60 A60

Цоколь E27 E27 E27 E27

Температура 
свічення, К

3000 4000 3000 4000



2rztk.in.ua

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
1. Установіть лампу в цоколь.

2. Увімкніть джерело живлення.

УВАГА!
При встановленні та демонтажі лампочки впевніться, що джерело 
живлення вимкнене.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ
• Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід 

зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забез-
печений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для 
всіх користувачів пристрою.

• Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований 
відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації 
побутових приладів.

• Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологіч-
них збитків довкіллю.

 0800 331 319  
9:00-18:00 Пн-Пт 
(безкоштовно)

 support@rztk.in.ua

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

Ми завжди раді Вам допомогти!

• адресою електронної пошти:

• телефоном гарячої лінії


