
INSTRUKCJA MONTAZU I UZYTKOWANIA GIRLAND OGRODOWYCH 

Dystrybutor: Newled, ul. Dębowa 7b, 96-300 Żyrardów 
Typ produktu: Girlanda ogrodowa 
Stopień ochrony: IP 44 
Napięcie: ~ 230V,  
Maksymalna moc znamionowa: w zależności od produktu 
 
1. Girlanda posiada stopień ochrony IP 44 i przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i 
wewnętrznego. Produkt jest przystosowany do zasilania napięciem 230V bez zastosowania 
dodatkowych urządzeń elektrycznych. 
2. Produktu znajdującego sie w opakowaniu nie należy włączać do sieci. 
3. Produktu nie należy montować : 
- włączonego do sieci, 
- używając do montażu lub mocowania narzędzi lub elementów ostro zakończonych lub o 
ostrych krawędziach, drutu itp., co może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, zwarcia a w 
konsekwencji pożaru, 
- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu lub w sposób mogący do 
uszkodzenia doprowadzić. 
- bez dodatkowej linki nośnej, montowanej dla utrzymania girlandy. 
- bez sprawdzenia czy we wszystkich oprawkach znajduję się uszczelka. 
- podczas opadów deszczu lub śniegu bez zachowania szczególnej ostrożności. 
4. Produktu nie należy łączyć z produktami innych producentów lub dokonywać przeróbek 
instalacji elektrycznej. 
5. zaleca sie do montażu używać plastikowych uchwytów do mocowania kabli lub opasek 
zaciskowych odpornych na UV. 
6. Gniazdo przelotowe na końcu girlandy oraz haczyk nie służą do zaczepienia girlandy, 
girlanda powinna zostać podwieszona na lince nośnej.  
7. Żarówki w girlandach są wymienne w tym celu należy odłączyć zasilanie produktu. 
8. Produkt można łączyć elektrycznie z innymi produktami tego samego rodzaju i 
producenta. Maksymalna ilość połączonych produktów wynosi: od 2 – 5 szt. w zależności od 
produktu. Zaleca sie nie przekraczać łącznej mocy 300W połączonych produktów. 
9. Podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji lub kabla. 
Składować produkt należy tak, aby nie doprowadzić do splatania kabli, co może narazić je na 
uszkodzenie podczas ponownego montażu. 
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecany jest kontakt z Dostawca: 
Newled Artur Czornak , ul.Dębowa 7b, 96-300 Żyrardów 
Tel. 733-520-100 
e-mail: sklep@newled.pl 
Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać wskutek 

Niewłaściwego użytkowania produktu. 


