
Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa OPRAW
(uzupełnienie instrukcji producenta dołączonej do produktu) 

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Proszę zacho-
wać niniejszą ulotkę celem ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Produkt spełnia wszystkie europejskie i krajowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa elektrycznego (Dyrektywa niskonapięciowa) 
oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

BEZPIECZEŃSTWO
• Nie stosować oprawy w miejscach, w których mogą być przechowywane lub występować łatwopalne gazy, opary lub ciecze.  
 Instalować produkt w bezpiecznej odległości od materiałów wysoce łatwopalnych.
• Zawsze montować produkt tak, aby był do niego łatwy dostęp w celu dokonania czynności serwisowych lub konserwacji.  
 Nigdy nie należy osadzać go na stałe czy zamurowywać. 
• Oprawa nadaje się do zastosowania na wolnym powietrzu (stopień ochrony IP44/IP67, bryzgoszczelny).
• Dopuszczalna temperatura powietrza: od -25oC do +50oC.
• W przypadku zbicia szkła ochronnego należy je wymienić przed ponownym użyciem produktu! 
• Odległość oprawy od obiektu, który ma być oświetlany, musi wynosić co najmniej 50 cm.
• Klasa ochrony III: produkt ten można podłączać jedynie do bezpiecznego niskiego napięcia o wartości maksymalnej 12 V.
• Stosować odpowiedni rodzaj źródła światła i nie przekraczać maksymalnej mocy. Poprawne źródło światła podano na wspor- 
 niku (etykieta) za pomocą symbolu wraz z maksymalną mocą.

INSTALACJA
1. Zainstalować oprawę w wybranym położeniu i ułożyć kable tak, aby można je było w sposób wygodny podłączyć do transfor- 
 matora lub kabli.
2. Jeżeli produkt posiada otwór spustowy do wody, wtedy otwór ten musi być u dołu.
3. Do zamocowania produktu należy stosować niekorodujące materiały mocujące (dostarczane w standardzie).
4. Podłączyć oprawę do głównego kabla za pomocą złącza (jak pokazano na stronie 5 instrukcji producenta).
5. Wtyczkę transformatora podłączyć do gniazdka sieciowego (230 V, 50 Hz).

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
W celu zainstalowania lub wymiany źródła światła należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Wyłączyć zasilanie!
2. Odczekać co najmniej 5 minut, aż źródło światła ostygnie.
3. Wymienić źródło światła mając na uwadze poniższe punkty:

• Wymiany można dokonać tylko na identyczny model, z takimi samymi parametrami.
• Przy ponownym montażu upewnić się, czy części są suche i czyste.

4. Włączyć zasilanie.
Jeżeli oprawy nie świecą pomimo wykonania czynności zgodnie z instrukcją, należy: 
1. Wyłączyć zasilanie.
2. Sprawdzić, czy wszystkie wtyczki zostały prawidłowo połączone.
3. Sprawdzić źródło/źródła światła i wymienić, jeżeli jest to konieczne.
4. Sprawdzić transformator i bezpiecznik (jeśli ma to zastosowanie; w razie konieczności sprawdzić obwód na ciągłość). 
5. Sprawdzić czy kabel nie został uszkodzony.
6. Włączyć zasilanie.

WARUNKI GWARANCYJNE
Firma LIBET gwarantuje doskonałą jakość i poprawne funkcjonowanie urządzenia. Gwarancja obowiązuje przez 5 lat, począwszy 
od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu. Gwarancja nie obejmuje wymiennych źródeł światła oraz uszkodzeń 
spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji jest 
dostarczenie do sprzedawcy reklamowanego urządzenia wraz z dowodem jego zakupu.
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