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INSTRUKCJA 
MONTA¯U I EKSPLOATACJI

opraw MIX, MIX reflector

œwietlówka liniowa: 1x20W

œwietlówka liniowa: 1x18W

œwietlówka liniowa: 2x20W

œwietlówka liniowa: 2x18W

œwietlówka liniowa: 1x20W

œwietlówka liniowa: 2x20W
œwietlówka liniowa: 1x40W

œwietlówka liniowa: 1x36W

œwietlówka liniowa: 2x40W

œwietlówka liniowa: 2x36W

œwietlówka liniowa: 1x40W

œwietlówka liniowa: 2x40W
œwietlówka liniowa: 1x65W

œwietlówka liniowa: 1x58W

œwietlówka liniowa: 2x65W

œwietlówka liniowa: 2x58W

œwietlówka liniowa: 1x65W

œwietlówka liniowa: 2x65W
œwietlówka liniowa: 2x40W

œwietlówka liniowa: 2x36W

œwietlówka liniowa: 2x65W

œwietlówka liniowa: 2x58W

Rodzaj
Ÿród³a œwiat³a (3)

WYMIARY GABARYTOWE

OSOm(e), OSX                            OSOPm

INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI 
opraw œwietlówkowych MIX i MIX reflector

PRZEZNACZENIE

INSTRUKCJA MONTA¯U

BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA

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 szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie 
negatywny wp³yw na œrodowisko i zdrowie ludzi.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulegaæ zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany bêd¹ uwzglêdniane w kolejnych wydaniach 
instrukcji obs³ugi lub w publikacjach i dokumentach uzupe³niaj¹cych. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z nie stosowa siê 
do zaleceñ niniejszej instrukcji. 

nia 
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.

Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ uprawniony i doœwiadczony elektryk. 
Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y 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. Jeœli œwietlówka ulegnie uszkodzeniu, nale¿y wyj¹æ j¹ z oprawy i wymieniæ na now¹.

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.
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