
Інструкція до паркового освітлення ТМ «Люстерліхт» 

Перед тим, як підключити світильник уважно прочитайте інструкцію. Доцільно зберігати інструкцію 

під час всього часу експлуатації світильника. Підключення світильника має бути здійснене 

кваліфікованим електриком. 

 

Електромонтаж 

Установка та обслуговування світильника здійснюється при  відключеній напрузі мережі живлення. 

   1.  Мережевий кабель прокладається в бетонному отворі в ізольованій трубі (не входить в 

комплект поставки). Необхідно залишити запас кабелю для підключення до клемної колодки. 

Рекомендується використовувати кабель марки H05RN-F (не входить в комплект поставки) для 

зовнішнього застосування з ізольованим покриттям. Мінімальний переріз кабелю – 1 мм2. 

2. Встановіть монтажну планку (А) на бетонній основі. 

3. Встановіть 3 анкера (В) через монтажну планку (А) в бетон в спеціальні отвори. 

4. Наступні етапи монтажу необхідно здійснювати після того, як бетон висохне.  

5. Зніміть кришку світильника та вкрутіть лампу. 

При виборі лампи для заміни дотримуйтесь характеристик лампи (тип, напруга та потужність), 

вказаних на упаковці. 

Застереження: Під час роботи лампа розжарювання нагрівається. Перед тим, як замінити лампу 

відключіть світильник від мережі живлення та дочекайтесь, доки лампа вихолоне. 

6. Протягніть кабель через основу світильника (F), верхню частину опори (E), нижню частину 

опори (D) та основу опори (C). 

7. Приєднайте світильник(F) до верхньої частини опори (E) та закріпіть  їх з допомогою 

шестигранного болта (J3). 

8. Під’єднайте мережевий кабель до клемної колодки, використовуючи наступні комбінації 

проводу: 

Під’єднайте Коричневий провід до відповідного гнізда на клемній колодці, позначеного «L». 

З’єднайте Зелений/Жовтий провід мережі живлення з гніздом, позначеним «E» або . 

Під’єднайте Блакитний провід до відповідного гнізда на клемній колодці, позначеного «N». 

9. З’єднайте основу опори (C) з відповідними анкерами (B) та закріпіть їх з допомогою гайок (J1).  

10. З’єднайте основу опори (C) з нижньою частиною опори (D), використовуючи гвинти (J2) та 

гайки. 

11. З’єднайте нижню частину опори (D) з верхньою частиною опори (E) та скріпіть гвинтами. 

12. Відновіть напругу в мережі живлення та ввімкніть світильник. 

Обслуговування та експлуатація 

1. Світильник має бути заземленим. 

2. Використовуйте 2-х - полюсний вимикач. 

3. Зламаний/пошкоджений розсіювач має бути замінений. Не використовуйте світильник з 
пошкодженим розсіювачем. 
 
Напруга живлення світильника – 220 В. 
Частота мережі – 50 Гц. 
Елементи кріплення – в комплекті. Лампа до складу комплекту не входить. 
Товар сертифіковано. Відповідає вимогам ГОСТ 8045 – 82. 

    

 

 

 

 



 
Форма світильника, вказаного в інструкції, може відрізнятися від форми справжнього світильника. 

Примітка: 

Світильник необхідно зберігати у сухому місці. 

Шкідливих речовин не виявлено. 

Гарантія на світильник – 12 місяців з дати реалізації(за умови дотримання користувачем правил 

експлуатаці ї) .  

Термін придатності – необмежений. 

Дата виготовлення вказана на виробі. 

Можливо використання енергозберігаючої лампи з цоколем Е27. 

Виробник: Нінгбо Утек Електрік Ко., Лтд. Сн8 Фар-Іст Індустрі Парк, Юяо 315400 Чжецзян КНР. 

Замовник: ТОВ «Люстерліхт РЦ» Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, вул. В.Чайки, буд.16 


