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Środki ostrożności

ŚRODKI OSTROŻNOŚCIPL

1. Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przygotowując się do montażu należy skontrolować towar pod kątem jego zgodności 
z zamówieniem (model, temperatura barwowa, ilość itp.) oraz pod względem 
ewentualnych widocznych wad. Uszkodzenie produktu lub przewodów dyskwalifikuje 
towar do montażu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie 
skontaktować się ze sprzedawcą.

3. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu.  
W przypadku braku instrukcji montażu przy produkcie,  w celu poprawnej instalacji 
należy skontaktować się z opiekunem handlowym lub pracownikiem firmy BERGMEN®.

4. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie 
czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu, zachowując szczególną 
ostrożność. Montaż przy włączonym zasilaniu może spowodować uszkodzenie 
produktu oraz ryzyko porażenia prądem, utraty zdrowia lub życia.

5. Podłączając produkt do źródła zasilania zaleca się stosowanie do wytycznych dotyczą-
cych bezpieczeństwa, zawartych m.in. w Europejskiej Normie PN-EN 50110-1:2013-05.

6. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji, ponadto 
zagraża zdrowiu lub życiu. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są 
w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, dostępnych na stronie www.bergmen.pl. 

7. Ani produkt ani żaden z jego komponentów, czy też elementów opakowania nie jest 
zabawką. Należy trzymać je poza zasięgiem dziecka. Montażu nie należy wykonywać 
w towarzystwie dzieci.

8. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie produktu oraz jego deklarowaną 
żywotność należy unikać:

 • wstrząsów, w następstwie których diody LED mogłyby ulec zniszczeniu,

 • kontaktu z wodą, pyłami (adekwatnie do stopnia ochrony IP określonego w karcie 
katalogowej produktu), chemikaliami, smarami, które po wniknięciu do środka 
produktu mogłyby uszkodzić jego komponenty.

9. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie produktu oraz jego deklarowaną 
żywotność konieczny jest montaż na powierzchniach dobrze odprowadzających ciepło 
(np. metale) oraz w warunkach ogólnych zapewniających dozwolone maksymalne 
temperatury pracy (uwzględniając np. odpowiednią wentylację).

10. W trakcie projektowania instalacji należy wziąć pod uwagę kurczliwość i rozszerzalność 
termiczną materiału, z którego wykonany jest produkt oraz podłoże.
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Oznakowanie produktu, szata graficzna oraz znak towarowy Bergmen® są własnością firmy Bergmen Sp. z o.o.,  
wszelkie prawa zastrzeżone. Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe 
w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przezna-
czeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. 
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Special precautions

SPECIAL PRECAUTIONSEN

1.  The product should be used for its intended purpose. 

2.  Before an installation product should be checked according to order (model, color 
temperature, quantity etc.) and tested to ensure that it is free from any defects. Led 
module or wires damage unqulifies the product to installation. If damage is found, 
please contact the seller immediately.

3.  The installation should be done in accordance with the assembly instructions.  
In lack of manual user inside box product, in order to proper installation please 
contact your sales representative. 

4.  The assembly should be done by a person with appropriate qualifications. The power 
must be off. An installation while power is on may afect damage of product, human 
health or life 

5.  While connecting the product to a power source, it is recommended to use the safety 
guidelines contained in among others the European  Standard PN-EN 50110-1: 2013-05.

6.  Making repairs and modifications on your own causes losing of the warranty and 
also threatens health or life. Detailed information about the guarantee is included 
in the General Terms and Conditions of General Sales Conditions, available at www.
bergmen.pl.

7.  Neither the product nor any of its component or packaging elements is a toy. 
Keep them away from children. The assembly should not be done in the company  
of children.

8.  To ensure safe use of the product and its declared lifetime, avoid:

 • shocks, which could lead to the destruction of LEDs,

 • contact with water, dust (adequately to the degree of IP protection specified in the 
product data 

9.  In order to guarantee the safe use of the product and  its lifespan, it is necessary to install 
it on the surfaces that ensure heat dissipation (f.ex metals) and in general conditions that 
do not exceed indicated operating temperatures ( including f.ex. adequate ventilation).

10.  While designing the installation it is necessary to take into consideration  
the shrinkage and thermal expansion of the material from which the product and the 
substrate are made.

The marking of the product, layout and trade mark Bergmen® are the property of the Bergmen Sp. z o.o. 
registered partnership,  all rights reserved. Bergmen Sp. z o.o. registered partnership is not responsible for any 
harms and damages caused by wrong performed installation or improper exploitation and misusing product.
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