PL
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU LAMPY, PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI
WSKAZÓWKAMI, OZNACZENIAMI I SYMBOLAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI!

Wskazówki ogólne
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Gwarancja producenta przestaje obowiązywać w przypadku nieprawidłowej instalacji, jakiejkolwiek modyfikacji technicznej lub
niewłaściwego użytkowania lampy.
Należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania oraz konserwacji lampy. Niniejszą instrukcję należy
zachować.
Montaż oraz instalację lampy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Prosimy o ścisłe zastosowanie się do zaleceń oraz o uwzględnienie wszystkich symboli zawartych w niniejszym dokumencie.
Jeżeli w niniejszej instrukcji nie podano innej wartości, poziom ochrony lampy przed penetracją cząstek stałych i/lub cieczy określa się jako
IP20.
Prosimy o niedokonywanie żadnych modyfikacji technicznych produktu, nie przewidzianych w niniejszej instrukcji.
Prawidłowe funkcjonowanie lampy uzależnione jest od zastosowania źródła światła (żarówki) o odpowiednich parametrach, podanych w
niniejszej instrukcji.
Lampy nie wolno zakrywać żadnym materiałem: odpowiednia wentylacja stanowi warunek konieczny właściwego funkcjonowania
produktu oraz eliminuje ryzyko pożaru.

Konserwacja
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Prosimy o unikanie kontaktu z włączoną lampą. Niektóre z jej elementów mogą nagrzewać się do wysokich temperatur.
Jeśli zaistnieje taka konieczność, przed dotknięciem któregokolwiek z elementów lampy należy wyłączyć ją i odczekać, aż ostygnie.
Do czyszczenia szklanego klosza lampy można używać wyłącznie wilgotnej, miękkiej ściereczki. Należy unikać stosowania jakichkolwiek
środków czyszczących (takich jak rozpuszczalniki i/lub substancje ścierne).
Do czyszczenia pozostałych (szczególnie metalowych) elementów lampy należy używać wyłącznie suchych, miękkich ściereczek.

Montaż i demontaż lampy
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Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu całości lub części lampy, lub też do zmiany źródła światła, lampę należy odłączyć od sieci
zasilającej poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, wciśnięcie wyłącznika lub przestawienie odpowiedniej dźwigni na tablicy rozdzielczej
w pozycję „0”.
Nie wolno wymieniać ani demontować żadnych elementów lampy nie przewidzianych do wymiany przez jej producenta.
Podczas montażu lampy należy zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować uszkodzenia, ani zniszczenia jej szklanych
elementów.
Prosimy o stosowanie umiarkowanej siły podczas mocowania elementów lampy za pomocą śrub oraz o właściwe użycie wszystkich
podkładek dołączonych przez producenta do pozostałych komponentów.
Prosimy o odpowiednie stosowanie osłonek przewodów elektrycznych, zgodnie z niniejszą instrukcją.
Należy bezwzględnie upewnić się, czy napięcie w danej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na obudowie lampy.
W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia zużytego produktu, prosimy o ścisłe zastosowanie się do obowiązujących przepisów
dotyczących postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi, odpowiednio.
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WARNING: BEFORE INSTALLATION OF THE APPLIANCE, PLEASE, READ CAREFULLY ALL THE INSTRUCTIONS AND CHECK
THE MEANING OF ALL SYBOLS INCLUDED HEREIN!

General guidelines
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The guarantee is not valid in the case of incorrect installation, modification or use of the appliance.
The following installation, use and maintenance instructions must be carefully followed and kept for further reference.
The appliance must be assembled and installed by a certified professional.
Please, follow carefully the instructions and symbols provided herein.
The solid/liquid protection level of the appliance is IP20, unless otherwise stated herein.
Please, do not modify the appliance in any way not stipulated for herein.
Correct performance of the appliance depends on the type of lamp applied whose parameters must be compliant with the ones provided
herein.
Do not cover the appliance with any material: good ventilation is crucial for both correct performance of the appliance and fire prevention.

Maintenance
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Please, do not touch the appliance when it is turned on. Some of its parts may become hot.
If necessary, turn the appliance off and wait till it cools down before touching it.
The glass shade may be cleaned exclusively with a wet cloth. Please, do not use any cleaning agents (such as solvents and/or abrasive
substances).
Please, clean other (especially metal) parts only with a dry soft cloth.

Assembly and removal of the appliance
1.

Unplug the appliance or turn off the main electricity switch before assembling or removing the appliance or any of its components, or before
changing the lamp.
2.
Do not change or remove any component not designated for replacement by the manufacturer of the appliance.
3.
While assembling the appliance, please, be very careful not to damage or break the glass component.
4.
Please, do not use too much force to fix components with screws and use appropriately all seals provided by the manufacturer.
5.
Use protective sheaths for electric cables as specified herein.
6.
Check that the voltage provided by the electric system corresponds to the one indicated on the appliance.
Please, follow strictly adequate legal provisions applicable to the disposal of electric appliances.
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