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Safety:

Before carrying out any work on electrical system, turn-off the mains power supply.
The tubes shuld be installed only when the mains power supply is off and by qualified and authorized 

personnel. 

Do not touch the tube while it is on  or immediately after it is turned off. Allow to cool before touching 

the tube.

Do not cover the tube with paper, cloth or other material.

Keep the tube away from sources of ignition.

Ensure that the tube is fitten correctly and firmly.

Do not touch the inside of the tube with liquid.

Do not stare directly at the tube, in order to prevent light from damaging the eyes.

The supplied starter is s ‘fake’ starter, and should only be used with 

this LED tube light.

OPTONICA LED

www.optonicaled.com

K Ra PF ø L

6000/4000

>80 >0.9 28mm

600mm

6000/4000 1200mm

5626/5627

SKU No. W lm

9 720

5629/5630 18 1440

25 000h Not 

Dimmable
Protection 

Class

Suitable for 175-265V

50-60Hz operation

175-265V

50-60Hz

270°

Not suitable to be used in emergency luminaires

designed for double-capped fluorescent lamp(s).
EL Light distribution

-20
+40

Allowed ambient temperature

-20°C to +40°C
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Swich off electricity

Remove all 

fluorescent lamps

Remove the starter 

and install 

the suplied one  

Insert the LED tube

lamp into 

the lampholder 

Swich on electricity

Installation:

Installation with LED Tube Installation with Fluorescent Lamp

Starter

Fluorescent Tube

Magnetic ballast
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BG ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

 В съответствие с Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC , относно намаляването на употребата на опасни вещества в електрически и електронни уреди, както и 
изхвърлянето на отпадъци. Символът, показан по-горе, ако е поставен върху продукта или върху неговата опаковка, показва, че продуктът трябва да се събира отделно от 
останалите отпадъци в края на жизнения му цикъл. Разделното събиране на този уред в края на жизнения му цикъл се организира и управлява от производителя и следва 
установената процедура, наложена от производителя, за да позволи разделно събиране на разделното събиране на уреда, който е достигнал края на своя жизнен цикъл. 
Правилно разделно събиране за целта или предаване на уреда за извеждане от експлоатация, до щадящо околната среда, третиране и изхвърляне, помага за избягване на 
възможни отрицателни ефекти върху околната среда и благоприятства повторната употреба и/или рециклирането на материалите, които съставляват уреда. Злоупотребата с 
изхвърлянето на продукта от притежателя ще доведе до прилагане на административни санкции, както е посочено към настоящите стандарти.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;




