
PRZEZNACZENIE  / APPLICATION

Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y upewniæ siê, czy wy³¹czone zosta³o zasilanie. Przewody elektryczne musz¹ 
byæ pod³¹czone zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zaleca siê, aby monta¿ oprawy wykona³ 
wykwalifikowany elektryk.

Oprawy UFO100, UFO 200 przystosowane s¹ do monta¿u sufitowego i s¹ dedykowane do oœwietlania wnêtrz przemys³owych, 

magazynów, przemys³owych terenów otwartych.

Standardowo oprawa jest wyposa¿ona w hak s³u¿¹cy do mocowania do pod³o¿a o normalnej palnoœci.

Korpus oprawy wykonany jest z u¿ebrowanego profilu aluminiowego, zapewniaj¹cego skuteczne 

odprowadzanie ciep³a.

W górnej czêœci korpusu oprawy znajduje siê zasilacz. Komora zasilacza zalana jest ¿ywic¹.

Dziêki zastosowaniu ergonomicznych rozwi¹zañ konstrukcyjnych zapewniona jest ³atwa i prosta obs³uga oprawy. 

Oprawy serii UFO wyposa¿one s¹ w wysokiej jakoœci, bardzo wydajne Ÿród³a œwiat³a LED - SMD, o d³ugiej ¿ywotnoœci 

oraz niezawodnoœci.

MONTA¯ / INSTALLATION

BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA / SAFETY AND MAINTENANCE

INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI 
OPRAW PRZEMYS£OWYCH WISZ¥CYCH UFO 100, UFO 200

INSTALLATION AND ASSEMBLY MANUAL OF UFO 100, UFO 200

4000K

UWAGA! / CAUTION!
Dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci wewn¹trz oprawy przy w³¹czonym zasilaniu grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym! 
Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek nieprawid³owego monta¿u. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w konstrukcji produktu.

Performing any operations inside the fitting with the power supply switched on may result in an electric shock! We take no 

responsibility for any damages due to improper installation. We reserve the right to make changes to the construction of the product.

1. Zawiesiæ oprwê.
2. Pod³¹czyæ oprawê do sieci, przy³¹czaj¹c przewód zasilaj¹cy do odpowiednich zacisków z³¹cza (brak z³¹cza w komplecie).

1.

2.Connect the luminaire to the power supply by connecting power cables to proper clamps of the connector 

(connector is not included in the set).

 Hang the luminaire.

Before the installation you should make sure that the power supply is switched off. The electrical wires must be connected in 

accordance with these instructions and the regulations in force. The installation of the fitting by a qualified electrician is 

recommended.

The installation of the fitting should be done by the certified and experienced electrician. Before the beginning of
the installation, the power supply, to which the fitting is to be installed, should be necessarily cut out in order to avoid
accidental power attachment! To ensure optimal technical parameters of the fitting, maintenance of the appliance should be
held periodically. The casing of the fitting should be cleaned with common detergents and dried up with a soft cloth. Do not use
corrosives and solvent. Do not use the stream of water under pressure.

This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment, therefore, this product cannot be treated as other 
household’s waste. It has to be left at a special used-equipment collection point. The appropriate dealing with the collection of used 
electrical and electronic equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous components which have a negative influence 
on the environment and on the health of people. 

The manufacturer is not liable for faults resulting from non-compliance with the above instructions. According to Article 568 §1 the implied warranty
 rights regarding physical defects expire after two years counted from the day the luminaire was delivered to the purchaser. 

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowaæ jak innych 
odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. W³aœciwa realizacja
 zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne w przypadku, gdy w tym 
sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw na œrodowisko i zdrowie ludzi.

Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ doœwiadczony elektryk. Przed rozpoczêciem instalacji koniecznie 
wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której ma byæ pod³¹czona oprawa, aby zabezpieczyæ siê przed 
przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy nale¿y okresowo 
przeprowadzaæ jej konserwacjê. Obudowê oprawy nale¿y czyœciæ ogólnie dostêpnymi œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do sucha 
miêkk¹ tkanin¹. Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i rozpuszczalników. Nie stosowaæ strumienia wody pod ciœnieniem. 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z niestosowania siê do zaleceñ niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu 
Cywilnego uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po up³ywie dwóch lat, licz¹c od dnia wydania oprawy Konsumentowi.

UFO 100, UFO 200 luminaires are adapted to ceiling mounting and dedicated for illumination of industrial open and close areas, warehouses.

As a standard luminaire is equipped with the hook that allows mounting on normal flammability surface.

UFO highbay luminaire is made of ribbed aluminum profile, that provides effective heat distribution.

The driver is placed in the upper part of luminaire’s body. The driver’s chamber is flooded with epoxy.

The easy operation is assured due to ergonomic construction solutions of the luminaires.

The luminaires are equipped with high quality LED light sources, SMD type, that are faultless with long lifespan.
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