
Инструкция по эксплуатации

Провод для подключения светильника
ULI-P* к сети 220В

UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER
UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER

UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом 
установки и использования провода. Сохраняйте инструкцию до конца 
эксплуатации устройства. 

UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER

UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER

Общие сведения
Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и 
проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно 
модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, 
улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение
Провод UCX-PT2, UCX-PT3 применяется для подключения светильника ULI-P* к 
сети 220В в помещениях. 
Для моделей с 2-х контактным разъемом ULI-P16, ULI-P17, ULI-P27, ULI-P28 
используйте провода UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER, UCX-PT2/L10-300/B 
WHITE 1 STICKER.
Для моделей с 3-х контактным разъемом ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12, ULI-P13, 
ULI-P18, ULI-P19, ULI-P20, ULI-P21 – UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER, 
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER.
 
Основные параметры и характеристики
Провод рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 200-240 
В номинальной частотой 50 Гц. Длина провода 3 метра, на конце евровилка. 
Модели UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER, UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 
STICKER имеют кнопку включения. Не содержит вредных веществ.

Правила и условия безопасной 
эксплуатации. 
Меры предосторожности   
 • Работы, связанные с подключением и 
обслуживанием провода, должны 
производиться только при отключенном 
питании электросети с соблюдением всех 
требований электротехнической 
безопасности.
 • Не допускается эксплуатация изделия с 
поврежденной изоляцией проводов и 
мест электрических соединений. 
 • Не используйте растворители, 
химически активные вещества и 
абразивные чистящие средства для 
очистки провода.
• Запрещается использовать провода, 
если нагрузка составляет более 0,8 А. 
• Запрещается подключать провода 
последовательно между собой.
 
Правила и условия монтажа. 
Подготовка к работе
Перед включением провода в 
электрическую сеть необходимо 
убедиться в том, что розетка 
соответствует мощности и напряжению, 
указанным в настоящей инструкции, а 
также удостовериться в ее исправности. 
Подключите разъем провода к 
светильнику. Вилку подключите в сеть 
переменного тока с напряжением 200-240 
В номинальной частотой 50 Гц.  

Гарантийные обязательства. 
Гарантийный срок
Внимание! 
Во избежание спорных ситуаций 
убедительно просим Вас проверять 
правильность заполнения гарантийного 
талона, обращая внимание на наличие 
печати, подписи продавца, даты продажи 
и серийного номера.
Срок годности не ограничен.

Гарантийный срок 
предприятия-изготовителя 12 месяцев со 
дня продажи. Изготовитель гарантирует 
соответствие изделия техническим 
характеристикам, указанным в данной 
инструкции. 

Гарантийное обслуживание не 
осуществляется по следующим 
причинам:
 – наличие механических повреждений;
 – если монтаж и подключение провода 
выполнены без соблюдения требований 
электротехнической безопасности; 
 – если дефект возник в результате 
несоблюдения правил эксплуатации, 
постороннего вмешательства, 
самостоятельного ремонта;
 – если дефект вызван вследствие 
погружения изделия в воду;
 – обстоятельства непреодолимой силы 
(пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
– ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности 
при несоблюдении потребителем правил 
транспортировки, хранения, 
обслуживания и ухода за изделием. 
Гарантийное обслуживание не 
распространяется на другое 
оборудование, причиненный ущерб 
которому связан по какой-либо причине, 
с работой в сопряжении с изделием.  

Если в течение 14 дней с момента 
приобретения Вы обнаружите 
неисправность в приобретенном товаре, 
Вы можете произвести обмен товара на 
другой, либо вернуть его продавцу! 
Пожалуйста, сохраняйте в течение двух 
недель упаковку, гарантийный талон и 
кассовый чек!

Срок службы 30 000 часов. 

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации
Транспортировка и хранение провода в местах хранения и реализации должны 
производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических 
повреждений и воздействия атмосферных осадков. 
Температура хранения –40...+70°С. Относительная влажность воздуха 10–95%.
Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не 
содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 
класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов 
государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей
В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует 
позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация
Провода UCX-PT2, UCX-PT3 Uniel соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», TР EAЭС 037/2016 "Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель 
UNIEL LIGHTING CO., LTDЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД.СИНЦЯО НОРС РОАД 161, 
СИНЦЯОДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН,Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС,311100, КНР. 
Сделано в Китае.
 www.uniel.shop, www.uniel.ru

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д. 7, 
ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18. 
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, 
e-mail: retail@unimarket.org.

Входное напряжение, В
Максимальная нагрузка прибора
Количество контактов                       
Степень защиты от влаги и пыли   
Цвет                                                  
Класс электробезопасности              
Материал 
Рабочая температура                       
Срок службы, час

UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER
UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER

UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER

200-240
0,8 А; 180 Вт

IP 40
белый
II
ПВХ, медь
0..+45° С
30 000

2  3

Провод для подключения светильника
ULI-P* к сети 220В

Провод для подключения светильника
ULI-P* к сети 220В

12 4045 3

UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER

UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ULI-P * шамдалын 220V желісіне қосуға арналған сым 
UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER
UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER

UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген 
нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны 
пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Uniel бұйымдары жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп 
деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі 
жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы 
түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты
Ucx-PT2, UCX-PT3 сымы ULI-P* шамдалын бөлмелердегі 220В желісіне қосу 
үшін қолданылады. 
ULI-P16, ULI-P17, ULI-P27, ULI-P28 2-контактілі модельдер үшін UCX-PT2/L10-
300 WHITE 1 STICKER, UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER сымдарын 
пайдаланыңыз.
UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER, UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER 
үлгілерінде қосу батырмалары бар.
 
Негізгі параметрлері мен сипаттамалары
Сым номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісінде 
жұмыс істеуге арналған. Сымның ұзындығы 3 метр, ұшы евровилка. 
Құрамында зиянды заттар жоқ.

Қауіпсіз пайдалану ережелері 
мен шарттары. Сақтық шаралары
   
 • Сымды қосуға және қызмет көрсетуге 
байланысты жұмыстар электр 
техникалық қауіпсіздіктің барлық 
талаптарын сақтай отырып, электр 
желісінің қуат көзі ажыратылған кезде 
ғана жүргізілуі тиіс.
 • Сымдар мен электр жалғау 
орындарының оқшаулағышы 
зақымданған бұйымдарды пайдалануға 
жол берілмейді. 
 • Сымды тазарту үшін еріткіштерді, 
химиялық белсенді заттарды және 
абразивті тазартқыштарды 
пайдаланбаңыз.
• Егер жүктеме 16 А-дан асатын болса, 
сымды пайдалануға тыйым салынады. 
• Сымдарды өзара рет-ретімен қосуға 
тыйым салынады.
 
Монтаждау ережелері мен 
шарттары Жұмысқа дайындық
Сымды электр желісіне қосар алдында 
розетканың осы нұсқаулықта 
көрсетілген қуаттылық пен кернеуге 
сәйкес келетініне, сондай-ақ онда 
ақаудың жоқтығына көз жеткізу қажет. 
Сым жалғағышын шамдалға қосыңыз. 
Вилканы номиналды жиілігі 50 Гц 
болатын 200-240 В айнымалы ток 
желісіне қосыңыз.  

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. 
КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ
Назар аударыңыз! 
Даулы жағдайларды болдырмау үшін 
мөрдің, сатушының қолының, сату күні 
мен сериялық нөмірдің болуына назар 
аудара отырып, кепілдік талонының 
дұрыс толтырылғанын тексеруді 
сұраймыз.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген. 
Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік 
мерзімі сатылған күннен бастап 24 
айды құрайды. Өндіруші бұйымның осы 
нұсқаулықта көрсетілген техникалық 
сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік 
береді. Кепілдікті қызмет көрсету 
мынадай себептер бойынша жүзеге 
асырылмайды:
    • механикалық зақымданулардың 
болуы;
    • егер жарықдиодты шамдалды 
монтаждау және қосу электр 
техникалық қауіпсіздік талаптарын 
сақтамай орындалса;
    • егер ақау пайдалану ережелерін 
сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен 
жөндеу  нәтижесінде пайда болса;
    • егер ақау бұйымды суға батыру 
салдарынан туындаса;
    • еңсерілмейтін күш жағдайлары 
(өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. 
б.);
    • тиісті түрде пайдаланбау.
Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, 
қызмет көрсету және күту ережелерін 
сақтамаған жағдайда өндіруші 
жауапкершілік алмайды. Кепілдік 
қызмет көрсету келтірілген шығын 
қандай да бір себептер бойынша 
жарықдиодты шамдалмен жанасу 
кезіндегі жұмысқа байланысты басқа 
жабдыққа қолданылмайды.
Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 
күн ішінде сатып алынған тауардың 
ақаулығы анықталса, сіз тауарды 
басқасына айырбастай аласыз немесе 
оны сатушыға қайтара аласыз! 
Қаптаманы, кепілдік талонын және 
кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Қызмет мерзімі -30000 сағат. 

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ
Сым сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық 
зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары 
сақтала отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.
Сақтау температурасы -40...+ 70°с. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және 
құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы 
бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі  мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының 
заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге 
жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 
телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификаттау
Тауар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" және 
ЕАЭО ТР 037/2016 "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында 
қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өндіруші: Uniel Ligh�ng Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, 
Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.  
www.uniel.ru,www.uniel.shop,www.uniel.com. Қытайда жасалған. 

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА 
көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша 
шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТКЮнимаркет"000, 129337, Мәскеу, 
Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.

Кіріс кернеуі, В
Аспаптың максималдық жүктемесі
Контактілер саны                       
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі   
Түсі                                                  
Энергия қауіпсіздігі класы              
Материалы 
Жұмыс температурасы                       
Қызмет мерзімі, сағат

200-240
0,8 А; 180 Вт

IP 40
ақ
II
ПВХ, мыс
0..+45° С
30 000

2  3

ULI-P * шамдалын 220V желісіне 
қосуға арналған сым 

12 4045 3

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 
129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru 
сайтына жүгініңіз.

ULI-P * шамдалын 220V желісіне 
қосуға арналған сым 

UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER

UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER

UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER

UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER

UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER
UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER

UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER


