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Neon-flex - środki ostrożności

NEON-FLEX - 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.

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 
dotyczących bezpieczeństwa, zawartych m.in. w Europejskiej Normie  
PN-EN 50110-1:2013-05.

6.  Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji produktu i jego akcesoriów, 
wykraczających poza dozwolone,  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. W trakcie projektowania instalacji należy wziąć pod uwagę kurczliwość i rozszerzalność 
termiczną materiału, z którego wykonany jest produkt oraz termikę miejsca montażu. 
W temperaturze otoczenia osiągającej <0°C  zaleca się stosowanie odcinków nie 
większych niż 5 m, również w przypadku instalacji z dwustronnym zasilaniem.  
Zależnie od warunków termicznych uwzględnić zapas na przewód. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

10. Ze względu na właściwości fizykochemiczne produktu, montaż powinien być 
przeprowadzony w temperaturze otoczenia nie niższej niż 10°C. 
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