
 

 

MIRROR 

LP-999/1P BK 

LP-999/LP WH 

Zużycie energii KWh/1000h: 50 

Barwa światła: Neutralna 4000 K 

Użyteczny strumień świetlny: 1498,29 lm 

Kąt promieniowania: 120 o 

IP 20 

230 V 

Light Prestige Sp. Z o.o. Sp.K. 

ul.Torowa 45, 32-050 Skawina 

+48 733-913-443 

zamowienia@lightprestige.pl 

 

 

 

mailto:zamowienia@lightprestige.pl


 

 

 

Ten produkt zawiera źródło światła o klacie efektywności energetycznej G 

Źródło światła nie jest wyposażone w ściemniacz. Źródło światła nie zawiera rtęci. 

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w warunkach otoczenia: 

temperatura 5-35 oC, wilgotność <90 %.  

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania oprawy oświetleniowej należy przeczytać niniejszą 

instrukcję i postępować według zaleceń w niej zawartych. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, 

że zasilanie zostało odłączone, a oprawa jest kompletna. Podłączanie elektryczne oprawy może być 

wykonane tylko przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zawsze 

należy upewniać się, że oprawa jest instalowana zgodni z obwiązującymi normami. Instalacje 

elektryczna stała budynku musi być wyposażona w włącznik różnicowo-prądowy o znamionowo 

prądzie działania i nie wyższym niż 30 mA. Okresowo należy sprawdzić działania wyłącznika 

różnicowo-prądowego. Oprawa musi być solidnie przymocowana do powierzchni montażowej. W 

razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.  

Ważne: wybrane miejsce(a) montażu musi być w stanie udźwignąć cały ciężar oprawy 

oświetleniowej. Nigdy nie wieszać na oprawie jakichkolwiek przedmiotów. Oprawa może być 

użytkowana wyłącznie, gdy jest prawidłowo zamontowana oraz gdy żaden jej element nie jest 

uszkodzony. 

Uwaga! Powierzchnia wokół oprawy może stać się gorąca! Nie dotykać! Nigdy nie przykrywać 

oprawy! W przypadku uszkodzenia zewnętrznego, elastycznego przewodu tej oprawy powinien być 

on wymieniony tylko  przez producenta lub jego serwisanta albo wykwalifikowaną osobę w celu 

uniknięcia zagrożenia.  

Aby wyczyścić urządzenie najpierw wyłącz zasilanie. Używaj tylko miękkiego, suchego materiału. Nie 

używaj środków czyszczących i substancji ściernych. Należy unikać kontaktu cieczy ze wszystkimi 

elementami elektrycznymi.  

 

Light Prestige, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód rzeczowych lub urazów osób 

spowodowanych błędnym montażem i niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowania 

wyrobu. Light Prestige zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w produkcji w 

dowolnym momencie z przyczyn techniczno-handlowych bez powiadomienia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz. 

 

 

Ten sprzęt został zaprojektowany i wykonany z materiałów oraz komponentów wysokiej 

jakości, które nadają się do ponownego wykorzystani . Symbol przekreślonego kontenera 

na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami 

Dyrektywy Parlamentu Europejskieog i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt 

elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać sprzęt do podmiotu 

prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system 

zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki 

gminnej. Zużyty sprzęt mieć szkodliwy wypływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną 

zawartość. Niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe 

spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego 

sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wypływają na zachowanie wspólnego dobra 

jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych 

użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nimi wpływa na odzyskiwanie 

surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary 

zgodnie z ustawodawstwem krajowym.  

 

Uważaj na wysokie napięcie i porażenia prądem elektrycznym. Źródło światła w oprawie 

jest nie wymienne. Po okresie żywotności lub w przypadku uszkodzeń źródła światła 

należy wymienić całą oprawę.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 


