
   
                     

Інструкція з експлуатації. 

Перед початком експлуатації ламп ретельно ознайомтесь та зберігайте її. 

 

1.  Загальна характеристика 

Світлодіодна лампа - це високотехнологічне та екологічно безпечне джерело 

світла, що конструктивно складається з одного або декількох 

світловипромінювальних діодів, вмонтованого блоку керування та оптичних 

елементів, що розподіляють світловий потік. Світлодіодна лампа ТМ Ultralight є 

сучасним та перспективним джерелом світла, при використанні якого  можна 

отримати багатократну економію електроенергії, оскільки світлова віддана у 7-10 

разів перевищує віддачу лампи розжарювання з такою ж потужністю. 

 

2.  Сфера застосування 

Загальне та локальна освітлення, інтер'єрне декоративне, додаткове освітлення, 

акцентне та аварійне освітлення. 

 

3.  Вимоги безпеки 

 монтаж, демонтаж та обслуговування лампи повинні проводитися лише  

після ознайомлення з цією інструкцією. 

 проводити монтаж та демонтаж лампи тільки при вимкненій напрузі.  

 

4.  Обмеження з експлуатації 

4.1. Напруга та частота мережі повинна відповідати вказаним на упаковці технічним 

характеристикам. Забороняється експлуатування лампи в мережах, які створюють 

різкі короткочасні стрибки напруги, а також експлуатацію з несправними вимикачами 

та патронами, які не забезпечують надійного електричного контакту. 

4.2. Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації: 

 не допускати потрапляння води або іншої рідини на світлодіодну лампу до  

початку або під час їі роботи; 

 температура навколишнього середовища від -40 до +40°С; 

 відносна вологість до 80% за температури 25°С без утворення конденсату.  

4.3. Температура корпусу лампи під час роботи не повинна перевищувати 70°С.  

4.4. Забороняється використання з димером (регулятором яскравості) 

4.5. Не розбирати. 

4.6.  

5.  Гарантії виробника 

5.1. Виробник гарантує відповідність ламп вимогам ГОСТ 21177-82; ДСТУ ІЕС 60968-

2001; ДСТУ4270:2003 (ІЕС 609б9:2001) при дотриманні умов експлуатування, 

транспортування і зберігання. 

5.2. Гарантійний строк на лампу вказаний на упаковці. Гарантійним випадком  

вважається лампа, яка повністю не світить. 

5.3. Постачальник не приймає претензій з приводу якості, якщо виробом 

користувались в режимах і умовах, які порушують правила експлуатації лампи, 

зазначені в даній інструкції. Несправну лампу неможливо обміняти чи повернути: 

 за наявності механічних пошкоджень та руйнування елементів конструкції лампи, 

а також за наявності ознак розбирання лампи та втручання в її конструкцію; 



 за наявності зміни кольору на корпусі та розсіювачі лампи з білого/  

сірого/металевого на жовто-коричневий   (  перегрів лампи і   руйнування 

електронного баласту); 

 без чеку торгової організації, яка продала лампу; 

Перед заміною лампи вона підлягає попередньому тестуванню. 

5.3   Термін придатності: необмежений. 

5.4   Дата виробництва: вказана на лампі. 

 

6.  Транспортування та зберігання 

 лампа повинна зберігатися та транспортуватися у штатній упаковці, що зберігає її 

від механічних пошкоджень. 

Умови транспортування лампи стосовно впливу механічних навантажень - за групою Ж 

ГОСТ 23216, стосовно впливу кліматичних факторів - 5(ОЖ4) згідно з вимогами ГОСТ 

15150. 

 умови зберігання ламп згідно з вимогами групи 1(Л) ГОСТ 15150. 

 термін зберігання лампи - без обмежень. 

 

7.  Охорона навколишнього середовища та безпека 

 лампа не містить ртуті, та інших шкідливих для здоров'я речовин. Вона є безпечною 

для навколишнього середовища. 

 

8.  Сертифікація 

 товар сертифіковано згідно з діючими ГОСТами. 

9.  Утилізація 

Лампи, що вийшли з ладу, не підлягають обов'язковій утилізації. 

10.  Додаткова інформація 

10.1 Клас захисту від ураження током - 0. 

10.2 Ступінь захисту - ІР 0. 

10.3 Заземлення відсутнє. 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 Виріб  

Номер серії  

Дата продажу  

Місто продажу (місто, адреса)  

Сума покупки (з ПДВ)  

ПІБ продавця, підпис  

Дата обміну  

 

Виробник: Джейзянг Фірсд Групп КО Лімітед,, №218 Ти Ю Чанг Роад, Ханжоу , КНР. 

Постачальник: ТОВ «ЛЮСТЕРЛІХТ РЦ» Украина, 08130, Київська обл, Києво-

Святошинський р-н, с. Чайки вул. В.Чайки, буд.16 


