
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PRODUKTU ŚWIETLNEGO 
 
Dystrybutor: CR Iluminacje Sp. z o.o. , ul. Batorego 3/4, 43-300 Bielsko-Biała 
Typ produktu: sople świetlne, łańcuch świetlny, kurtyny świetlne 

Klasa ochronności:  
Stopień ochrony: IP 44 
Napięcie, częstotliwość: ~ 230V, 50 Hz 
Maksymalna moc znamionowa:  w zależności od produktu  
Wyprodukowano w P.R.C 
 
 

1. produkt posiada stopień ochrony IP 44 i przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.  
Produkt jest przystosowany do zasilania napięciem 230V bez zastosowania dodatkowych urządzeń 
elektrycznych. Układ prostowniczy zamontowany jest na kablu zasilającym. 

2. produktu znajdującego się w opakowaniu nie należy włączać do sieci. 
3. produktu nie należy montować : 

- bez posiadania uprawnień do wykonywania prac elektrycznych 
- włączonego do sieci 
- używając do montażu lub mocowania narzędzi lub elementów ostro zakończonych lub o ostrych   
krawędziach, drutu itp., co może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, zwarcia a w konsekwencji 
pożaru 
- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji kabli zasilających diody lub w sposób mogący do 
uszkodzenia doprowadzić. 
- bez dodatkowej listwy nośnej / dotyczy kurtyn świetlnych, montowanych w pionie lub poziomie /, 
wykorzystując do zawieszenia tylko główny kabel nośny produktu. 
- bez sprawdzenia czy zamontowany został pierścień uszczelniający typu “o ring”, skuteczności skręcenia 
poszczególnych wodoszczelnych połączeń. Połączenie można dodatkowo zabezpieczyć tulejką 
termokurczliwą. 
- łącząc z sobą więcej produktów niż przewidziano, zasilanych z jednego kabla zasilającego. 
- podczas opadów deszczu lub śniegu bez zachowania szczególnej ostrożności. 

4. produktu nie należy łączyć z produktami innych producentów lub dokonywać przeróbek instalacji 
elektrycznej. 

5. zaleca się do montażu używać plastikowych uchwytów do mocowania kabli lub opasek zaciskowych 
odpornych na UV. 

6. ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PRODUKTU PRZY ZASTOSOWANIU NA 
ZEWNĄTRZ NALEŻY UŻYWAĆ GNIAZD I POŁĄCZEŃ O STOPNIU OCHRONY MINIMUM IP 44. W 
przypadku nie zastosowania niezbędnych rozwiązań Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne obrażenia i szkody 

7. produkt ma budowę segmentową. W razie uszkodzenia wymianie podlega szkodzony segment na 
segment zastępczy. Poszczególne diody nie podlegają wymianie 

8. produkt można łączyć elektrycznie z innymi produktami tego samego rodzaju i producenta. Maksymalna 
ilość połączonych produktów wynosi: od 5 – 15 szt w zależności od produktu. Zaleca się nie przekraczać 
łącznej mocy 650W połączonych produktów. 

9. W przypadku produktów wyposażonych w źródła światła typu LED / diody / po podłączeniu kabla 
zasilającego lub kolejnego segmentu i stwierdzeniu braku świecenia, należy rozłączyć konektory, 
jeden z nich odwrócić o 180 stopni / zmiana biegunowości / i połączyć je ponownie.  

10. podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji lub kabla. Składować 
produkt należy tak, aby nie doprowadzić do splątania kabli, co może narazić je na uszkodzenie podczas 
ponownego montażu 

11. ze względu na przepisy związane z ochroną środowiska naturalnego, zużytych produktów nie należy 
wyrzucać w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych. Należy przekazać je do właściwego punktu 
utylizacji. W razie braku takiej możliwości Dostawca deklaruje odbiór zużytych produktów. 

12. w razie jakichkolwiek wątpliwości zalecany jest kontakt z Dostawcą: 
CR Iluminacje Sp. z o.o. , ul.Batorego 3/4, 43-300 Bielsko-Biała 
Tel. 33 / 811 10 08 
e-mail: biuro@cr-iluminacje.pl 

 
Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać wskutek 
niewłaściwego użytkowania produktu  

 
 

     Życzymy niezawodnej eksploatacji i pozytywnych wrażeń estetycznych 


