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Wykaz części 
Podstawa, klosz, kostka zaciskowa, mocowanie euro. 
 

                    Uwaga 
1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne 
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy 

skonsultować się z uprawnionym elektrykiem. 
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony-uziemienie, niebieski- 

neutralny, brązowy- przewód napięciowy, czarny-przewód napięciowy 
 
    Instrukcja użytkowania wyrobu 
1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższą instrukcją. 
3. Producent nie ponosi odpowiedzialność za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym 

montażem oraz użytkowaniem wyrobu. 
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy. 
 
    Warunki gwarancji 
1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu. 
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pogięć, 

itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania 
wyrobu.  

3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy, przyjmującemu reklamację, dostarczyć 
dowód zakupu oraz wadliwy towar. 
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