


ҚХР-да өндірілген. ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД тапсырысы 

бойынша: 4210 Кеңсе, Тауер Конвеншэн Плаза 1 

Харбор РД Ванчхай, Гонконг.

ААВВХХХ, мұндағы АА – айдың нөмірі (01-ден 12-ге 

дейін), ВВ – өндірілген жылы, XXX – топтама нөмірі. 

Арнайы кəдеге жаратуға жатпайды. Жарамдылық 

мерзімі: шексіз.

Импортшы/Тұтынушылар қызметі  «Apple Ci ty 

Distributors» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

З. Қабдолов көшесі 1/7, тел. +7 (727) 2 500-550.

«Вартон» ТӨК ЖШҚ тапсырысы бойынша: 121354, 

Мəскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6-

қ ұ р ы л ы с ,  Ре с е й  Ф ед е р а ц и я с ы ,   Тел е ф о н : 

+74956498133

Gauss жалпы жарықтандыруға арналған 

жарықдиодты лампасы. EAC

Қуаты Вт; жұмыс кернеуі В; жарық ағыны, Лм; негізінің 

типі; жарамдылық мерзімі (с); диммермен жəне көмескі 

жарығы бар ажыратқышпен жұмыс жасау мүмкіндігі; 

лампаның көлемі (мм); жарық шоғының бұрышы (град); 

жұмыстық температура диапазоны (град); түстік 

температура (К); түс беру индексі – орамнан қараңыз.
Тастамаңыз. Бөлшектемеңіз. Лампалар жөндеуге 

келмейді. Лампаны тиісті жабдықта ғана пайдаланыңыз. 

Лампаны орнатпас бұрын қуат көзін ажыратыңыз. 

Лампа ылғалдылығы немесе тозаңдылығы жоғары үй-

жайларда жұмыс істеуге арналмаған. Құрғақ жəне 

балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Лампа 

ластанған жағдайда,  оны құрғақ немесе сəл 

дымқылданған жұмсақ матамен сүрту керек. 

Еріткіштерді, агрессивті жуғыш заттар мен абразивті 

заттарды қолдануға жол берілмейді. Үй-жайлардың 

ішінде ғана пайдаланыңыз. Жабық шамдалдарда, 

жарық  ретте г іштермен  б і р ге ,  қоз ғалыс  пен 

жарықтандыру датчиктерімен немесе таймерлермен 

бірге қолданбаңыз.
Өндірілген күні бұйымда əріптік-сандық белгі түрінде 

көрсетілген:

KAZ

Gauss жалпы жарыктандыруу үчүн светодиоддук 

лампа/шамчырак/прожектор. EAC

Кубаттуулугу Вт; иштөөчү чыңалуусу В; жарык агыны, 

Лм; цоколь тиби; иштөө мөөнөтү (ч); диммер жана 

жарык берүүчү өчүргүчү менен иштөө мүмкүндүгү; 

лампа өлчөмү (мм); жарык чачуучу тутамы (град); иштеп 

жаткандагы температуралык диапазону (град); жарык 

берүүчү температурасы (К); жарык берүү индекси – 

каптамынан карагыла.
Ыргытпагыла. Ажыратпагыла. Лампалар оңдолбойт. 

Лампаны тиешелүү жабдууда гана колдонгула. 

Лампаны орнотордун алдында электр кубатын 

өчүргүлө. Лампа нымдуулугу же чаңдуулугу жогору 

имаратта иштөө үчүн арналган эмес. Кургак жана 

балдар жетпеген жерде сактагыла. Лампа кирдегенде 

аны кургак же бир аз нымдуу жумшак кездеме менен 

тазалап туруу керек. Эритмелерди, агрессивдүү жана 

чарыктоочу жуучу каражаттарды колдонууга болбойт. 

Имараттын ичинде гана колдонуу керек, жарык 

жөндөгүчү, кыймыл жана жарыктандыруу көрсөткүчү же 

таймери бар, жабык жарык бергичтерде колдонууга 

болбойт.
Даярдалган датасы буюмда тамга-цифра белгисинде 

көрсөтүлгөн:
ААВВХХХ, АА – ай номери (01ден 12ге чейин), ВВ – 

даярдалган жылы, XXX –партиянын номери. Атайын 

таштандылоого жатпайт. Жарамдуулук мөөнөтү 

чектелген эмес.
КЭРде буйрутма менен өндүрүлгөн: ГАУСС ИНТ ГРУПП 

ЛТД: 4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор РД 

Ванчхай, Гонконг. 
ТПК «Вартон»  121354 ЖЧК буйрутмасы менен, Москва 

шаары, Дорогобужская көчөсү, 14-үй, 6-курулуш, 

Россия Федерациясы,  Телефон: +74956498133
Импортчу/Керекөөчүлөр кызматы: «Silk Route Trading 

Ltd» ЖЧКсы, Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой көч. 210

KG

Дар ҳангоми иваз намудани чароғи (фрузонак) Gauss, 

ноқилҳои барқӣ ва қувваи барқ бояд хомӯш карда 

шаванд. 
Дар вақти чиркин шудани чароғи (фрузонак) Gauss, бо 

латаи хушк, ва ё намнок онро тоза намудан мумкин аст, 

лекин истифодаи моеъҳои гуногуни шустушӯӣ қатъиян 

манъ аст.
Барои натафсидани свето-диод ва кӯтоҳ нашудани 

мӯҳлати истифодабариаш, дар чароғҳои пӯшида 

набояд истифода шавад.

Дар ҳолати чароғи (фрузонак) Gauss – ро ба даруни 

хона аз хунукӣ даровардан, то 30 дақиқа дар ҳарорати 

хона нигоҳ доштан лозим аст.

Чароғаки (фрузонаки) каммасрафи свето-диоди 

Gauss Тарзи истифодабарй чароғак (фрузонак):

Фрузонаки Gauss – ро дар чароғакҳои кушодаи берунӣ 

барой (истифодабурдан) тавсия дода намешавад, то 

ин-ки боришот ба он зарар нарасонад.

Дар ду ҳолат, мӯҳлати истифодаи ин чароғҳо буд 

гардида ва аз кор мебароянд: 
 - Агар қувваи барқ аз 240 ВТ зиёд бошад.

Аз рӯи фармоиши: ҶДММ ТПК «Вартон» 121354, шаҳри 

Москав, кӯчаи

+74956498133

Дорогобужский, хонаи 14, бинои 6, Федеративи Русия, 

Телефон:

Воридкунанда/хадамоти истеъмолкунандагон: ҶДММ 

«Рушон», Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шҳри Душанбе кӯчаи 

Ҷаббор Расулов 9/18 почт. индекс 734060. офис тел. 

2360605.

Санаи истеҳсоли маҳсулот дар шакли ифодаи ҳарфиву 

рақамӣ нишон дода шудааст:
ААВВХХХ, дар он ҷое, ки АА – рақами моҳ (аз 01 то 12), 

ВВ – соли
истеҳсол, XXX – рақами миқдори мол. 

 - Агар истифодабарии аз меъёри иҷозатдодашудаи 

ҳарорати аз -25 то +50С риоя карда нашавад.

Боиси дафъи махсус нагардидааст.
Мӯҳлати коршоямӣ бемаҳдуд аст.
Дар ҶХХ истеҳсол шудааст аз рӯи фармоиши: ГАУСС 

ИНТ ГРУПП ЛТД: 4210
Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор РД Ванчхай, 

Ҳонконг.

TJK


