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INSTRUKCJA MONTA�U
LAMPA OGRODOWA GOTA / NOVA 

Lampy ogrodowe wykonane s� z wysokoci�nieniowego odlewu aluminium, dzi�ki czemu 
wykazuj� du�� odporno�� na warunki atmosferyczne. Jako �ród�o �wiat�a stosuje si� �arówk�
tradycyjn� z trzonkiem E27 o mocy maksymalnej 60W. Zamiennie mog� byc stosowane 
energooszcz�dne �wietlówki kompaktowe. 
Zastosowanie: o�wietlenie zewn�trzne domu, wej��, wjazdów, tarasów i alejek ogrodowych.
Napi�cie zasilania: 230V/50Hz. 

MONTA�

Przed przyst�pieniem do monta�u nale�y upewni� si�, czy wy��czone zosta�o zasilanie. 
Przewody elektryczne musz� by� pod��czone zgodnie z instrukcj� oraz obowi�zuj�cymi
przepisami. Zaleca si�, aby monta� oprawy wykona� wykwalifi kowany elektryk.

GOTA / NOVA 100:
1. Odkr�ci� �ruby metalowej os�ony z��czki zaciskowej, znajduj�cej po bokach mocowanej 

do sufi tu podstawy zwieszaka.
2. Wywierci� dwa otwory w powierzchni monta�owej.
3. Przeprowadzi� przewód zasilaj�cy przez otwór w os�once z��czki zaciskowej.
4. Przykr�ci� do powierzchni za pomoc� dwóch wkr�tów metalowy element b�d�cy

jednocze�nie os�on� z��czki
5. Z przewodu zasilaj�cego usun�� cz��� izolacji (oko�o 1 cm) i po��czy� ze z��czk�

zaciskow� odpowiednio: przewód fazowy (br�zowy lub czarny) do otworu oznaczonego 
„L”,przewód  neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (�ó�to-zielony) do „  ”.

6. Skr�ci� os�onk� z��czki zaciskowej z podstaw� zwieszaka, dwoma �rubami, po bokach 
podstawy.

7. Wkr�ci� odpowiednie �ród�o �wiat�a.

GOTA / NOVA 200, 300:
1. Zdj�� plastikow� obudow� z��czki po uprzednim odkr�ceniu nakr�tek ozdobnych 

znajduj�cych si� po widocznej stronie  podstawy lampy.
2. Przy�o�y� plastikow� obudow� z��czki do powierzchni monta�owej i zaznaczy� miejsca 

nawiercenia otworów.
3. Nawierci� odpowiednio rozstawione otwory w miejscu monta�u oprawy.
4. W otwory w�o�y� ko�ki rozporowe (w komplecie).
5. Odkr�ci� dwie nakr�tki trzymaj�ce wspornik pokrywy, obróci� go (tak aby element ten 

wystawa� ponad korpus oprawy) i ponownie dokr�ci� (GOTA / NOVA 300)
6. Do wy�ej wymienionego elementu dokr�ci� tulej� z gwintem i skontrowa� dwoma 

nakr�tkami (w komplecie z podk�adkami z�bkowanymi), w taki sposób aby wi�ksza cz���
tulei z gwintem wystawa�a ponad wspornik (GOTA / NOVA 300)

7. Zrobi� otwór w przepu�cie gumowym znajduj�cym si� w plastikowej obudowie z��czki,
a nast�pnie  przeprowadzi� przez ni� przewód zasilaj�cy.

8. Przymocowa� trzema wkr�tami obudow� z��czki do miejsca, w którym przygotowano 
otwory.

9. Z przewodu zasilaj�cego usun�� cz��� izolacji (oko�o 1 cm) i po��czy� ze z��czk�
zaciskow� odpowiednio: przewód fazowy (br�zowy lub czarny) do otworu oznaczonego 
„L”, przewód neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (�ó�to-zielony) do „  ”.

10. Na�o�y� opraw� na uprzenio zamocowan� os�on� z��czki i przykr�ci� j� dwiema 
ozdobnymi nakr�tkami.

11. Wkr�ci� odpowiednie �ród�o �wiat�a.
12. Na�o�y� pokryw�, tak aby tuleja z gwintem przesz�a przez otwór w pokrywie wykonany 

centralnie (GOTA / NOVA 300).
13. Dokr��i� pokryw� elementem ozdobnym (GOTA / NOVA 300).

GOTA / NOVA 400:
1. Wywierci� dwa otwory (	-5mm) w pod�o�u sta�ym o rozstawie takim jak otwory 

w podstawie lampy a nast�pnie w�o�y� w nie ko�ki rozporowe.
2. Zdemontowac wieczko os�ony z��czki zaciskowej.
3. Przeprowadzi� przewód zasilaj�cy przez przepust w os�once z��czki zaciskowej.
4. Z przewodu zasilaj�cego usun�� cz��� izolacji (oko�o 1 cm) i po��czy� ze z��czk�

zaciskow� odpowiednio: przewód fazowy (br�zowy lub czarny) do otworu oznaczonego 
„L”, przewód neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (�ó�to-zielony) do „  ”.

5. Zmontowac powrotnie os�onk� z��czki zaciskowej.
6. Przymocowa� lamp� do pod�o�a sta�ego za pomoc� dwóch wkr�tów. 
7. Odkr�ci� dwie nakr�tki trzymaj�ce wspornik pokrywy, obróci� go (tak aby element ten 

wystawa� ponad korpus oprawy) i ponownie dokr�ci�

8. Do wy�ej wymienionego elementu dokr�ci� tulej� z gwintem i skontrowa� dwoma 
nakr�tkami (w komplecie z podk�adkami z�bkowanymi), w taki sposób aby wi�ksza cz���
tulei z gwintem wystawa�a ponad wspornik. 

9. Wkr�ci� odpowiednie �ród�o �wiat�a.
10. Na�o�y� pokryw�, tak aby tuleja z gwintem przesz�a przez otwór w pokrywie wykonany 

centralnie.
11. Dokr��i� pokryw� elementem ozdobnym.

GOTA / NOVA 500:
1. Przygotowa� pod�o�e wraz z przewodem zasilaj�cym, oraz zabetonowa� 3 kotwy 

(w komplecie).
2. Zdemontowa� os�on� izolacyjn� z��czki zaciskowej poprzez odkr�cenie 4 �rub, znajduj�c�

si� na ko
cu przewodu wewn�trz s�upa.
3. Z przewodu zasilaj�cego usun�� cz��� izolacji (oko�o 1 cm) i po��czy� ze z��czk�

zaciskow� odpowiednio: przewód fazowy (br�zowy lub czarny) do otworu oznaczonego 
„L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (�ó�to-zielony) do „  ”.

4. Powrotnie zmontowa� os�on� izolacyjn� z��czki. Nadmiar przewodu oraz z��czk� umiescic 
w podstawie s�upa.

5. Przykr�ci� podstaw� lampy do kotw (podk�adka powinna by� pod nakr�tk�).
6. Odkr�ci� dwie nakr�tki trzymaj�ce wspornik pokrywy, obróci� go (tak aby element ten 

wystawa� ponad korpus oprawy) i ponownie dokr��i�.
7. Do wy�ej wymienionego elementu dokr�ci� tulej� z gwintem i skontrowa� dwoma 

nakr�tkami (w komplecie z podk�adkami z�bkowanymi), w taki sposób aby wi�ksza cz���
tulei z gwintem wystawa�a ponad wspornik. 

8. Wkr�ci� odpowiednie �ród�o �wiat�a.
9. Na�o�y� pokryw�, tak aby tuleja z gwintem przesz�a przez otwór w pokrywie wykonany 

centralnie.
10. Dokr��i� pokryw� elementem ozdobnym.

WYMIANA �RÓD�A WIAT�A

1. Upewni� si�, �e wy��czone zosta�o zasilanie. 
2. Odkr�ci� dekoracyjny element na wierzcho�ku pokrywy (GOTA / NOVA 300, 400, 500).
3. Zdj�� pokryw� oprawy (GOTA / NOVA 300, 400, 500).
4. Wykr�ci� uszkodzone �ród�o �wiat�a i wkr�ci� nowe. 
5. Na�o�y� pokryw� i dokr�ci� elementem dekoracyjnym (GOTA / NOVA 300, 400, 500). 

UWAGA

- Dokonywanie jakichkolwiek czynno�ci wewn�trz oprawy przy w��czonym zasilaniu grozi 
pora�eniem pr�dem elektrycznym.

- Przed wymian� �ród�a �wiat�a nale�y od��czy� zasilanie i upewni� si� czy nie jest ono zbyt 
gor�ce.

W razie w�tpliwo�ci nale�y skontaktowa� si� z wykwalifi kowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialno�ci za szkody powsta�e wskutek nieprawid�owego monta�u lub 
zastosowania niew�a�ciwego �ród�a �wiat�a. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji 
produktu.

DEKLARACJA ZGODNOCI

Niniejsze produkty spe�niaj� wymagania nast�puj�cych Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa niskonapi�ciowa LVD (2006/95/WE).

 Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno 
traktować tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny.
Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma 
znaczenie szczególne w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie 
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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IP 33

IP 33
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1,09kg - NOVA 400

2,29kg - NOVA 500
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E27~230V 60W
max.
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