INSTRUKCJA MONTAŻU
PLAFON NATYNKOWY

35
17

IK 10
AC 220V-240V 50Hz

DANE TECHNICZNE

Wersja z płytką LED

Wersja do zastosowania
żarówek z oprawką E27
Materiał podstawy – ABS

300

86

Materiał klosza – PC
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WARUNKI EKSPLOATACJI I UŻYTKOWANIA
Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu.
8

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
i bezwzględnie jej przestrzegać.

1. Plafon powinien być użytkowany zgodnie z jego konstrukcją i przeznaczeniem. Producent nie
jjjjponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednią obsługą oraz
jjjjnieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
2. Plafon nie jest produktem do zabudowy, powinien być zamontowany w taki sposób, aby był
jjjjmożliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia pomieszczenia.
3. Przed podłączeniem do instalacji należy sprawdzić czy plafon nie jest uszkodzony. W razie
jjjjuszkodzenia któregokolwiek z podzespołów wymienić plafon.
4. Naprawianie plafonu we własnym zakresie jest zabronione. Uszkodzony plafon należy zwrócić do
jjjjpunktu sprzedaży lub zutylizować.
5. Plafon posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP54. Należy montować go w warunkach
pracy spełniających te wymagania.
6. Plafon należy chronić przed wstrząsem i uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Zabrania się używania plafonu ze zdjętym kloszem.
8. Plafon w trakcie eksploatacji wytwarza ciepło, nie należy go przykrywać.
9. Do konserwacji plafonu nie należy używać żadnych ścierających lub agresywnych chemicznie
.....środków czyszczących.
10. W trakcie czyszczenia należy odłączyć plafon od sieci elektrycznej.
11. Plafon należy chronić przed dziećmi.

Niezastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu może spowodować złe funkcjonowanie
produktu lub jego trwałe uszkodzenie.

Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami
(komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe zużytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega
potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych
w sprzęcie.
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Podłączenia elektryczne powinna wykonać
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Podczas montażu oprawy należy bezwzględnie
odłączyć napięcie zasilające.

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne 230V
2. Ostrożnie wyjąć plafon z opakowania.
3. Wyłamać lub wyciąć przy pomocy noża zaślepkę w podstawie (Rys.1)
i w przygotowanym otworze zamontować przepust przewodu. Przepust dołączono do zestawu.
4. Na powierzchni montażowej wywiercić dwa otwory średnicy 6mm w rozstawie 250mm.
5. Plafon podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą kostki elektrycznej
zamontowanej w podstawie. (Rys. 3)
6. Zamknąć plafon wciskając równomiernie rant klosza w szczelinę podstawy. (Rys.4)
7. Włączyć zasilanie elektryczne 230V

Wyłamać lub wyciąć przy pomocy noża zaślepkę w podstawie
i w przygotowanym otworze zamontować przepust przewodu.
1szt.

Przepust dołączono do zestawu.

1

Plafon podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą
kostki elektrycznej zamontowanej w podstawie plafonu.

3

Na powierzchni montażowej wywiercić dwa otwory średnicy 6mm
w rozstawie 250mm.
2szt.

2szt.

Kołki i wkręty dołączono do zestawu

2

Zamknąć plafon wciskając równomiernie rant klosza
w szczelinę podstawy.

4
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WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym
wynikające z winy producenta. Producent zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części,
w przypadku braku możliwości dokonania naprawy – wymianę całego produktu.

Producent udziela gwarancji na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji zaczyna się od daty zakupu towaru i wynosi 2 lata.
2. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczony przez reklamującego dowód zakupu
llll(paragon/faktura).
4. Dowód zakupu wraz z reklamowanym produktem należy dostarczyć do sprzedawcy.
5. Produkt zgłoszony do reklamacji musi być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom
iiiihigienicznym.
6. Dostarczane przez nas towary, w których wystąpiły wady wynikające z nieprawidłowego
kiiwykonania, niepoprawnego działania i/lub wadliwych materiałów naprawiamy nieodpłatnie
iiiiw terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie postanowiono inaczej.
7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego
iiiiproduktu wraz z dowodem zakupu.
jjjjJeżeli usunięcie usterki wymaga więcej czasu np. na sprowadzenie części lub podzespołów,
jjjjUżytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie zrealizowania reklamacji.
8. W przypadku wymiany podzespołów lub kompletnych towarów w ramach gwarancji,
jjjjwymienione podzespoły lub kompletne towary stają się własnością Producenta.
9. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
jjjj- zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siłą wyższą,
jjjj- zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w sposób mechaniczny lub termiczny np. poprzez
jjjj- zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w wyniku nieprzestrzegania zasad eksploatacji oraz jjjjjjjj- montażu,
jjjj- zmiany tonacji wybarwienia związanego z narażeniem plafonów na długotrwałe działanie promieni
j......słonecznych, środków chemicznych lub innych czynników o podobnym działaniu,
jjjj- stwierdzenia samodzielnych napraw i przeróbek,
jjjj- uszkodzenia plafonu wynikłego na skutek stosowania środków czyszczących i konserwujących
jj.....o właściwościach ściernych lub szkodliwym składzie.

Dostarczane przez nas plafony są zgodne z wymaganiami określonymi przez polskie przepisy
prawa oraz dyrektywy Wspólnoty Europejskiej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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