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Instrukcja montażu

IL001-006
dł: 200 cm (max 223cm)
T5 HE 2 x 28W excl.
Philips DALI Touch & Dim
Cyfrowy ściemniacz załączony

IL001-005
L: 50 cm (max 55cm)
T5 HE 1 x 14W excl.
Philips DALI Touch & Dim
Cyfrowy ściemniacz załączony

GWARANCJA

Instalacja materiałów powinna być wykonana przez 
osoby mające uprawnienia do wykonywania zawodu 
elektryka. W celu zapewnienia prawidłowej instalacji, 
prosimy o zastosowanie się do zaleceń instrukcji 
montażowych i ich zachowania.  Sprzedający nie jest 
odpowiedzialny za wady które zostaną stwierdzone 
po przyjęciu towaru, chyba, że kupujący przedłoży 
dowody, potwierdzające, iż wady te wynikają z 
powodu zastosowania wadliwych surowców, bądź 
sposobu ichobróbki w produkcji. Odpowiedzialność 
sprzedającego ogranicza się w każdym bądź 
razie do gwarancji udzielonej na jeden (1) rok 
i pozostawia sprzedającemu do wyboru możliwość 
wymiany zakupionych dóbr na nowe, bądź zwrotu 
sumy, którą kupujący zapłacił za dostarczony 
towar. W żadnym wypadku sprzedający nie jest 
zobowiązany do wynagrodzenia jakichkolwiek 
dodatkowych strat. W żadnym wypadku 
sprzedający nie będzie uznany za winnego szkody 
spowodowanej przez niewłaściwe użytkowanie, 
niewłaściwy montaż, niepoprawną obsługę 
serwisową lub zaniedbania ze strony kupującego, 
bądź stron trzecich. Sprzedający nie będzie 
w żadnym wypadku zobowiązany do pokrycia 
jakichkolwiek kosztów dodatkowych strat, 
jak na przykład koszty malowania listew, bądź koszty 
wykończenia wnętrz.

15.000 hrs

T5 HE
G5

excl
LOW

ENERGYTECHNO LOGY

p

DIMM
3-100%

IP
20

g

230V

50Hz

y

MAX.

IL001-006

IL001-005

EVG DIMM

DALI



Clusiv
ul. Strzelców Bytomskich 87B , 41-914 Bytom

info@clusiv.pl
tel. kom.: +48 506 04 07 97

10. ANALIZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: ROZWIĄZANIE:

Lampy nie świecą: - nie podłączone zasilanie 230V
- złącze zasilające nieprawidłowe (il. 8)

Świecą tylko jednostki w pierwszym 
lub w kilku pierwszych segmentach, 
zaraz za złączem zasilającym:

- sprawdź prawidłowość połączeń złączek 
między segmentami

Jedna jednostka w linii nie świeci: - sprawdź połączenie gniazda lampy z lampą 
(il. 6a, 6b)
- wymień lampę
- sprawdź jednostkę osobno; w razie braku 
powodzenia skontaktuj się z elektrykiem

11. MAKSYMALNA ŻYWOTNOŚĆ
W razie nie dokonania wcześniejszej wymiany żywotność lamp osiągnie 
100% po upływie 100 godzin.
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