
Інструкція до паркового освітлення ТМ «Люстерліхт» 
Напруга живлення світильника – 220 В. 
Частота мережі – 50 Гц. 
Елементи кріплення – в комплекті. Лампа до складу комплекту не входить. 
Відповідає вимогам ГОСТ 8045 – 82. 

 
Увага: Уважно прочитайте інструкцію по підключенню світильника та строго притримуйтесь її. 
Інструкція по підключенню: 
Перед тим, як розпочати установку світильника переконайтесь, що напруга в мережі відключена. 
Дотримуйтесь такої послідовності в підключенні: 
 

1. Установка світильника типу бра (монтаж вверх, монтаж вниз) (рис.1) 
а) Спочатку встановіть пластикову основу на монтажну поверхню. 
b) З’єднайте пластикову основу з монтажною поверхнею за допомогою гвинтів. 
c) Під’єднайте дріт живлення до клем: коричневий (L) з коричневим, блакитний (N) з блакитним, 
жовто-зелений       з жовто-зеленим. 

      d) Вставте клеми в пластикову основу. 
е) З’єднайте пластикову основу з корпусом світильника за допомогою гвинтів. 
f) Вкрутіть лампу в лампотримач. Лампа повинна відповідати характеристикам, вказаним на 
упаковці світильника. 
 
2. Установка світильника типу «під трубу» (рис. 2) 
а) Зафіксуйте монтажну трубу світильника на монтажній поверхні. 
b) З’єднайте мережевий кабель з клемами в такому порядку: коричневий (L) з коричневим, 
блакитний (N) з блакитним, жовто-зелений        з жовто-зеленим. 
c) Вставте клеми в монтажну трубу світильника. 
d) Приєднайте  
е) Вкрутіть лампу в лампотримач. Лампа повинна відповідати характеристикам, вказаним на 
упаковці світильника. 
 
3. Установка світильника типу «стовпчик» (рис. 3) 
а) Спочатку встановіть пластикову основу на монтажну поверхню. 
b) З’єднайте мережевий кабель з клемами в такому порядку: коричневий (L) з коричневим, 
блакитний (N) з блакитним, жовто-зелений       з жовто-зеленим. 
c) З’єднайте пластикову основу з монтажною поверхнею за допомогою гвинтів. 
d) Вкрутіть лампу в лампотримач. Лампа повинна відповідати характеристикам, вказаним на 
упаковці світильника. 
 
4. Установка світильника підвісного типу (рис. 4) 
а) Протягніть провід через ланцюжок. 
b) Приєднайте один кінець ланцюжка до монтажної основи, а інший до світильника. 
c) Встановіть пластикову монтажну основу до місця кріплення світильника на стелі та з’єднайте їх 
за допомогою гвинтів. 
d)  З’єднайте мережевий кабель з клемами в такому порядку: коричневий (L) з коричневим, 
блакитний (N) з блакитним, жовто-зелений       з жовто-зеленим. 
е) Під’єднайте клеми до пластикової основи світильника. 
f) Закріпіть світильник на стелі з допомогою декоративних гайок. 
g) Вкрутіть лампу в лампотримач. Лампа повинна відповідати характеристикам, вказаним на 
упаковці світильника. 

 
Керівництво по безпеці 

1. Перед початком установки світильника переконайтесь в тому, що напруга в мережі 
відключена. 

2. Після ввімкнення світильника температура лампи поступово збільшується. При ввімкненому 
світильнику, а також у випадку, коли лампа не достатньо охолола після відключення – не 
торкайтесь лампи голими руками. 

3. Для заміни лампи попередньо відключіть напругу живлення та переконайтесь, що лампа 
достатньо охолоджена. 

4. Лампа повинна відповідати параметрам, указаним на упаковці світильника. 
5. Пошкоджене/зламане захисне скло повинно бути замінене. Не вмикайте світильник з 

пошкодженим склом. 
6. Не дивіться безпосередньо на ввімкнений світильник. 



Інструкція по заміні лампи 
1. Вимкніть напругу. 
2. Відкрийте кришку світильника. 
3. Обережно викрутіть стару лампу. 
4. Не торкайтесь лампи голими руками.  
5. Обережно вкрутіть нову лампу в лампотримач. 
6. Перед ввімкненням  - закрийте світильник кришкою.  

 

              
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 
 


