
Instrukcja użytkowania
Oprawa LED Bergmen® Fuenta to produkt przeznac-
zony głównie do zastosowania użytkowego oraz 
dekoracyjnego, do montażu w przestrzeniach me-
blowych:  pod szafkami oraz nad blatami.  Posiada 
funkcję ściemniania za pomocą panelu dotykowego 
znajdującego się z boku produktu. Oprawa została 
zaprojektowana  i wyprodukowana zgodnie z obow-
iązującymi normami oświetleniowymi wg kryteriów 
europejskich i krajowych. 

Środki ostrożności
1. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać 

się z instrukcją montażu i upewnić się, że zasilanie 
jest odłączone. Montaż przy włączonym zasilaniu 
może spowodować uszkodzenie oprawy oraz ryz-
yko porażenia prądem, utraty zdrowia lub życia.

2. Przygotowując się do montażu należy skon-
trolować jakość przewodów, upewnić się, że ani 
oprawa ani przewody elektryczne nie są w żaden 
sposób uszkodzone. Uszkodzenie oprawy lub 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy 
niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

3. Podczas montażu należy zachować wszelkie środ-
ki ostrożności. Montaż powinien zostać przeprow-
adzony przez uprawnionego specjalistę.

4. Podłączając oprawę do źródła zasilania zaleca się 
stosowanie do wytycznych dotyczących bezpiec-
zeństwa, zawartych m.in. w PN EN 50110-2:2010, 

W skład zestawu wchodzą:
• oprawa LED z wbudowanym zasilaczem
• akcesoria montażowe: 2 x klips montażowy,  

4 x śruba montażowa
• instrukcja użytkowania

Jeżeli użytkownik zaobserwował brak któregokol-
wiek z w/w elementów należy bezzwłocznie zgłosić 
się do sprzedawcy.

Dane techniczne:

Model Bergmen® Fuenta  

Kod produktu 01-023-001-300-02 
Napięcie 230V AC
Moc 7W

Temperatura barwowa 3000 K
Kąt świecenia 120°
Strumień świetlny 390 lm

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura magazynowania -40°~80°
Wymiary oprawy 20,5 x 20,5 x 314 mm 
Klasa szczelności IP20

CRI Ra ≥ 80 
Ściemnianie tak
Okres gwarancji 2 lata

Ustawie z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeci-
wpożarowej.

5. Oprawę należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. -

ji produktu. Wszelkie zmiany powodują utracenie 
prawa do gwarancji, ponadto zagrażają zdrow-
iu i życiu, gdyż oprawa może działać w sposób 
nieprzewidywalny.

7. Ani produkt ani żaden z jego komponentów czy też 
elementów opakowania nie jest zabawką. Należy tr-
zymać je poza zasięgiem dziecka. Montażu oprawy 
nie należy wykonywać w towarzystwie dzieci.

8. Produkt należy zasilać jedynie z sieci napięciem 
230 V AC, stosowanie innego rodzaju napięcia 
może spowodować zniszczenie produktu a także 
utratę zdrowia lub życia.

9. Oprawa może być instalowana na powierzchniach 
o normalnej palności.

10. Oprawy nie należy instalować i użytkować w okoli-
cy pyłów, oparów lub łatwopalnych gazów i włókien. 
Grozi to zapaleniem i wybuchem.

11. Produkt jest przystosowany wyłącznie do mon-
tażu wewnętrznego.

12. Użytkowanie oprawy w temperaturze otoczenia 

produktu grozi zniszczeniem produktu.
13. Jeśli działanie oprawy jest podejrzane, tj.: światło 

oprawy miga, błyska, oprawa nie emituje światła, 
z obudowy wydobywa się dym, nieprzyjemna 
woń, słyszalne są niepokojące odgłosy, trzaski, 
występują przebarwienia jakiejkolwiek części lub 
widoczne są przepalenia elementów należy bez-
zwłocznie odłączyć oprawę z zasilania. Uszkod-
zony produkt należy oddać do punktu, w którym 
został on zakupiony, celem przeprowadzenia ek-
spertyzy.

14. Oprawy nie wolno przykrywać materiałami. Może 
to spowodować zapalenie i pożar.

15. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie 
oprawy oraz jej deklarowaną żywotność należy 
unikać: 

• wstrząsów, w następstwie których diody LED 
mogłyby ulec zniszczeniu

• kontaktu oprawy z cieczami, chemikaliami, 
smarami, które po wniknięciu do oprawy mogłyby 
uszkodzić komponenty

• otwierania oprawy, co mogłoby spowodować 
zachwianie szczelności oprawy a w konsekwencji 
wnikanie pyłu, skraplanie pary, itd.

Montaż oprawy
Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczy-
tać uważnie zalecenia zawarte w rozdziale „Środki 
ostrożności”. Producent nie ponosi odpowiedzial-
ności za uszkodzenia wynikłe podczas montażu. W 
razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości należy 
odłączyć zasilanie, zdemontować oprawę i zgłosić 
się do specjalisty.

1. Przystępując do montażu należy bezwzględnie 
odłączyć zasilanie. Potwierdzić usytuowanie 
oprawy a następnie wywiercić otwory montażowe. 
Przykręcić klipsy montażowe.

2. Zatrzasnąć oprawę w klipsach montażowych.
3. Przymocować przewód zasilający do oprawy.
4. Należy upewnić się, że oprawa została zamontow-

ana poprawnie, następnie uruchomić zasilanie i 
sprawdzić działanie lampy.

Konserwacja i utylizacja
1. Nie należy samodzielnie dokonywać konserwacji i 

czyszczenia wewnątrz oprawy ze zintegrowanym 
źródłem światła. Źródło jest niewymienne.

2. Czyszczenia zewnętrznej powierzchni oprawy 
można dokonać za pomocą czystej, suchej i mięk-
kiej szmatki, bez użycia chemikaliów. Czyszczenia 
można dokonać także za pomocą odkurzacza lub 
szczotki. Czyszczenie może odbywać się tylko 
przy wyłączonym zasilaniu.

3. Po zakończeniu eksploatacji należy zutylizować 
produkt, dostarczając go do odpowiedniego punk-
tu zbiórki odpadów elektrycznych.

4. Zabrania się wyrzucania zużytej oprawy oświetle-
niowej razem z odpadami domowymi.

Zgodność z normami
EN-60598, EN-62471, EN-62493

Lighting sp. z o.o. spółka jawna, wszelkie prawa zas-
trzeżone.
Art Neon Lighting sp. z o.o. spółka jawna nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe 
w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji 
a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią ek-
sploatację oprawy. 

Uwagi
1. klipsy montażowe powinny zostać zamontowane 

w odległości 5-10 cm od miejsca, w którym znaj-
duje się ‘wyjście’ przewodu;

2. obydwa klipsy montażowe powinny zostać zamon-
towane w jednakowej pozycji – poziomo.

Art Neon Lighting sp. z o.o. spółka jawna 

ul. Zawiła 65E | 30-390 Kraków
www.artneon.pl   |   tel. +48 12 415 50 50
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