
 
Керівництво по безпечному монтажу та експлуатації 

Назва товару: світильник світлодіодний загального призначення типу НББ. 
 

Призначення 

 Світильник призначений для загального або комбінованого освітлення у середині житлових і громадських приміщень,  

в умовах нормальної кімнатної температури та вологості. 

1. Загальні вказівки 

1.1. Перед встановленням і підключенням до електричної  мережі уважно вивчіть дане 

«Керівництво з експлуатації». 

1.2. Світильник придатний до експлуатації протягом не менше 5 років з дня продажу через 

роздрібну мережу. 

1.3. При купівлі світильника необхідно перевірити відсутність зовнішніх пошкоджень, 

комплектність та працездатність. 
 

2. Технічні дані 

2.1. Номінальна напруга, В .............................................................. 220.   

2.2. Частота, Гц .................................................................................. 50. 

2.3. Номінальна потужність, вказана на упаковці світильника. 

2.4. Ступінь захисту світильника ..................................................... IP20. 
 

3. Вимоги з безпеки 

Ви придбали світильник, який повністю відповідає сертифікатам відповідності. 

3.1. Перед початком монтажу, профілактики або заміни ламп відключіть напругу  

в мережі. Монтаж на електричні під’єднання дозволяється проводити тільки фахівцям! 

3.2. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати світильник в сирих приміщеннях, в запилених 

приміщеннях, в приміщеннях з підвищеною температурою, в замкнутих приміщеннях з 

підвищеною вологою, в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем.  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ монтаж світильника на будь-яких легкоплавких (зокрема 

пластикових) і струмопровідних поверхнях. 

3.3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати несправний світильник, або світильник з   

відсутніми елементами конструкції. 

3.4. Виробник та постачальник не несуть відповідальність за тілесні ушкодження,  

а також, за будь-яку шкоду, що виникли в результаті неправильного монтажу та   

експлуатацію світильника. 
 

4. Інструкція з монтажу 

Порядок підключення вказаний на мал. 1 – 3.   
 

Увага! Перед тим як приступити до монтажу, слід відключити напругу мережі,  

вимикаючи або викручуючи запобіжник. 

 
Світильники, позначені цим символом, можна встановлювати на  займистих поверхнях. 

 

 

Світильники, позначені цим символом, можна встановлювати тільки на незаймистих поверхнях. 

 

                              

 Другий захисний клас позначає світильник з подвійною захисною  ізоляцією. Захисний жовто-зелений дріт не 

використовується і не повинен підключатися до світильника. 
 

Догляд та утримання. Світильник необхідно чистити після відключення його від джерела електроенергії, і попередньо охолодивши. 

Необхідно звернути особливу увагу на те, щоб волога не потравляла в місця підключення електропроводів. Радимо користуватися 

тільки чистою і вологою тканиною без використання чистячих засобів. Після чищення світильник повинен висохнути. 

Всі технічні данні вказані на етикетці виробу і на етикетках з інформацією про потужність. 

 

Інформація про охорону навколишнього середовища. 

 

 

  

 

Використані освітлювані прилади є вторинною 

сировиною, і не дозволяється викидати їх у 

контейнери з господарськими відходами, тому що 

вони можуть містити в собі речовини небезпечні 

для здоров’я та життя людини, а також 

несприятливі для навколишнього середовища.  

Згідно з директивою  WEEE 2002/96/WЕ, 

споживач зобов’язаний віддати освітлювані 

прилади в пункт збору використаного обладнання, 

що позитивно вплине на навколишнє середовище. 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ВТК 

Світильник перевірений і визнаний придатним до 
експлуатації 

ЗАПОВНИТИ ПРИ ПРОДАЖУ 

Арт. _______________________________________________ 

Штамп магазину та його адреса _______________________ 

__________________________________________________ 

«____»____________20__р.  підпис продавця____________ 

 



                   Світильник зі скляним обрамленням                                                                                        Світильник з керамічним обрамленням                               

                                                                       
Комплектація                                                                                     мал.1                                                  Комплектація                                                                                   мал.2 

               

                    Світильник  з дерев’яним обрамленням    

     
Комплектація                                                                         мал.3 

 

1. Металева основа ................................................................... 1шт. 
2.  LED модуль на магнітах  ....................................................... 1шт. 
3. Декоративна деталь .............................................................. 1шт. 
4. Декоративний розсіювач ...................................................... 1шт. 
5. Пластикові втулки (ніжки) ..................................................... 7шт. 
6. Гвинт М4х6 ............................................................................. 3шт. 
7. Гвинти М4х25 ......................................................................... 4шт. 
8. Шайба гровер ......................................................................... 4шт. 
9. Рифлена гайка М4 d 15 мм .................................................... 4шт. 
10. Прокладки з силікону .......................................................... 12шт. 
11. Декоративна хромована втулка 18х10 з внутрішнім                                      
різьбленням М4 ......................................................................... 4шт. 
12. Монтажний комплект .......................................................... 1шт. 
13.  Гвинти  М4 d16 мм, круглий хром  .................................... 4шт. 
14.  Клемна колодка .................................................................. 1шт. 
15. Керівництво по безпечному монтажу та експлуатації ..... 1шт. 
16. Упаковка ............................................................................... 1шт. 

1. Металева основа ................................................................... 1шт. 
2.  LED модуль на магнітах  ....................................................... 1шт. 
3. Декоративна деталь .............................................................. 1шт. 
4. Декоративний розсіювач ...................................................... 1шт. 
5. Пластикові втулки (ніжки) ..................................................... 7шт. 
6. Гвинт М4х6 ............................................................................. 3шт. 
7. Гвинти М4х30 ......................................................................... 4шт. 
8. Шайба гравер – не комплектується. 
9. Рифлена гайка М4 d 15 мм .................................................... 4шт. 
10. Прокладки з силікону .......................................................... 8шт. 
11. Гайка М4, h3 d 16 мм ........................................................... 4шт.  
12. Монтажний комплект .......................................................... 1шт. 
13. Гайка М4 d 16 мм, хром ....................................................... 4шт. 
14.  Клемна колодка ................................................................... 1шт. 
15. Керівництво по безпечному монтажу та експлуатації ...... 1шт. 
16. Упаковка ................................................................................ 1шт. 
 

Інструкція з монтажу 

Вимкніть напругу від дроту до якого буде підключено світильник. 

1) Приєднайте до металевої основи (1), зі сторони яка приєднується до стелі 

(стіни), три пластикові втулки (ніжки) з різьбленням М4 (5)  за допомогою 

гвинтів М4х6 (6) закручується в отвір 2. 

2) Встановіть за схемою у чотири отвори гвинт: 

- М4х25 (7) - у моделях з декоративною деталлю (3) зі скла,  з шайбою 

гровер (8) та затисніть з іншого боку рифленою гайкою d15 мм М4 (9)  
- М4х30 (7) - у моделях з декоративною деталлю (3) з кераміки,   та 

затисніть з іншого боку рифленою гайкою d15 мм М4 (9) 

- М4х35 (7) - у моделях з декоративною деталлю (3) з дерева з шайбою 
гровер (8) та затисніть з іншого боку рифленою гайкою d15 мм М4 (9). 

Потім на гвинт накрутити   пластикові втулки (ніжки) з різьбленням М4 (5) 

(у моделях де декоративна деталь (3) з дерева втулка не застосовується). 
3) Одягнути на чотири осі з гвинтів, декоративну деталь (3), потім одягнути 

прокладку з силікону (10).  

У моделях з декоративною деталлю (3 ) зі скла чи дерева – декоративну 
деталь (3) закріпити хромованою втулкою 18х10 з внутрішнім  різьбленням 

М4 (11).   

У моделях де декоративна деталь (3) з кераміки – декоративну деталь (3) 
закріпити гайкою М4, h3 d 16 мм (11). 

4) Приєднайте до стелі/стіни металеву основу (1) трьома монтажними 

кріпленнями (12)  закручується в отвір 1. 
5) Приєднайте до клемної колодки (14) за схемою кабель живлення, та 

прикріпіть LED модуль на магнітах (2) до металевої  основи (1), його також 

приєднайте до клемної колодки (14). 

6)  У моделях з декоративною деталлю (3) зі скла чи дерева – закріпіть 

декоративний розсіювач  (4) декоративними гвинтами М4 d16 мм (круглий, 

хром) (13) через чотири  отвори у розсіювачі, попередньо одягнувши 
силіконові прокладки (10) з двох боків  розсіювача, але не до кінця. Потім 

відцентрувати скло та зафіксувати декоративними гвинтами (13).  

У моделях де декоративна деталь (3) з кераміки – закріпіть декоративний 
розсіювач гайками М4  d16 мм (хром) (13) попередньо одягнувши  

силіконові прокладки (10) з двох боків  розсіювача. 

 

УВАГА  ВАЖЛИВО! При закріпленні розсіювача (4) не застосовувати 

силу.  Затискати повільно до дотику до силіконової прокладки.  

 
ПРИМІТКА. Деталь декоративна з натурального дерева може, під впливом 

зовнішнього середовища, не значно змінювати форму на декілька мм., не 

впливаючи при цьому на зовнішній вигляд та якість світильника. 

1. Металева основа ................................................................... 1шт. 
2.  LED модуль на магнітах ........................................................ 1шт. 
3. Декоративна деталь .............................................................. 1шт. 
4. Декоративний розсіювач ...................................................... 1шт. 
5. Пластикові втулки (ніжки) ..................................................... 3шт. 
6. Гвинт М4х6 ............................................................................. 3шт. 
7. Гвинти М4х35 ......................................................................... 4шт. 
8. Шайба гровер ......................................................................... 4шт. 
9. Рифлена гайка М4 d 15 мм .................................................... 4шт. 
10. Прокладки з силікону .......................................................... 12шт. 
11. Декоративна хромована втулка 18х10 з внутрішнім                                      
різьбленням М4 ......................................................................... 4шт. 
12. Монтажний комплект .......................................................... 1шт. 
13.  Гвинти  М4 d16 мм, круглий хром  ...................................  4шт. 
14.  Клемна колодка ................................................................... 1шт. 
15. Керівництво по безпечному монтажу та експлуатації ...... 1шт. 
16. Упаковка ................................................................................ 1шт. 


