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Ogólne Warunki Gwarancji – taśmy LED serii MQ 

WSTĘP 

Taśmy LED MW LIGHTING serii MQ zostały wykonane ze starannie dobranych komponentów. Mogą 

być one wykorzystane zarówno w produktach komercyjnych, jak i w projektach amatorskich.  

Przed instalacją należy zapoznać się z poniższą instrukcją, parametrami technicznymi z karty 

katalogowej produktu, dobrać prawidłowy zasilacz i ewentualnie sterownik. Przed pocięciem czy przyklejeniem 

taśmy do podłoża należy sprawdzić poprawność świecenia (równomierność i jednolitość świecenia diod, 

zgodność odcienia).  

Informacje dotyczące montażu: 

Taśmy LED serii MQ mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Montaż taśmy MQ 

należy wykonać stosując się do poniższych ogólnych zaleceń: 

1) Unikać skrajnie niskich i skrajnie wysokich temperatur pracy , dopuszczalne temperatury to -10 

+50
o
C,  

2) Unikać bezpośredniego działania promieni UV, 

3) Unikać bezpośredniego działania wody, 

4) Wykonać solidne luty przy połączeniach zasilających (ewentualnie dobrze zacisnąć złączki 

zasilające), dobierając przewód zasilający zgodny z zasadą 6A/mm
2
, 

5) Przed przyklejeniem taśmy podłoże należy odtłuścić oraz oczyścić z pyłów i kurzu, 

6) Punkty lutownicze należy zaizolować, 

7) W przypadku montażu na powierzchni przewodzącej prąd elektryczny należy sprawdzić ciągłość 

taśmy klejącej oraz nie dopuścić do styku między podłożem a częścią czynną taśmy LED, 

8) Oprócz stosowania taśmy klejącej, aby uzyskać trwałe połączenie z podłożem należy co 20cm -

30cm wykonać uchwyty lub obejmki albo użyć gorącego kleju, 

9) Cięcia taśmy można dokonać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (co odcinek: trzy diody 

oraz rezystor), 

- 30 diod/metr -> co 10cm 

- 60 diod/metr -> co 5cm, 

- 120 diody/metr -> co 2,5cm. 

Przecięcie taśmy można wykonać jedynie przy odłączonym napięciu zasilającym.  

10) Zasilacz musi być dostosowany do mocy i napięcia pracy taśmy, powinien także spełniać ogólne 

wymagania aplikacji, 

11) Do każdego odcinka o poborze prądu większym niż 2A należy stosować bezpieczniki między 

zasilaczem a taśmą, 

12) Długości taśmy większe niż trzy metry bieżące należy zasilać dwustronnie, aby wyrównać spadki 

napięcia na przewodach, 

13) Miejscom połączeń taśm, które mogą być narażone na jakiekolwiek działanie wody lub środowiska 

wilgotnego należy zapewnić połączenia o co najmniej IP65, 

14) Taśmy nie mogą mieć styku z przedmiotami ostrymi, za wyjątkiem fragmentów służących do 

przecięcia taśm, 

15) Nie można dopuścić do bezpośredniego styku punktów połączeń lub ścieżek z elementami 

metalowymi przewodzącymi prąd elektryczny, 
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16) Instalacja elektryczna powinna być sprawna i posiadać zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe 

oraz nadnapięciowe, 

17) MTBF aplikacji nie powinien przekraczać 10tyś godzin. 

Stopień IP jest umownym określeniem na teoretyczną odporność przedostania się ciał stałych i wody 

do wewnętrza produktu. 

GWARANCJA 

Produkty oświetlenia LED MW LIGHTING serii MQ objęte są 24-miesięczną gwarancją uznawaną na 
podstawie dokumentu sprzedaży/zakupu. W okresie tym naprawa lub wymiana produktu LED MW LIGHTING 
dokonywana jest bezpłatnie, pod warunkiem użytkowania taśmy LED zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz  
przeznaczeniem. O formie rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej decyduje dostawca.  

Przed montażem (tj. przyklejeniem, przecięciem) należy sprawdzić taśmę LED pod względem 
poprawności barwy świecenia.  

Uszkodzenie taśmy MW LIGHTING powstałe na skutek działania osób trzecich lub w wyniku 
niestosowania się użytkownika do zaleceń wymienionych w instrukcji powoduje utratę gwarancji i nie może być 
rozpatrywana jako reklamacja gwarancyjna. 

Reklamacje w formie pisemnej dotyczące błędów w dostawie należy składać do 2 dni od otrzymania 
towarów.  

Klient zobowiązany jest wysłać reklamowany towar na swój koszt do siedziby autoryzowanego serwisu. 
Po naprawie/wymianie odesłanie towaru następuje na koszt serwisu pod wskazany adres.  

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

 

- Uszkodzeń powstałych w wyniku działań niezgodnych z instrukcją, niewłaściwego użytkowania, 
uszkodzenia przez użytkownika lub osoby trzecie, 

- Uszkodzeń powstałych w transporcie 

- Uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnej próby naprawy innej usterki, 

- Uszkodzeń z powodu działania warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych, 

- Uszkodzeń w wyniku cięcia w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

- Uszkodzeń w wyniku złej konserwacji, niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie 
środków chemicznych. 

- przypadku działania nieautoryzowanych napraw.  

Temperatura barwowa diod LED to parametr określający barwę świecenia. Podawany jest w formie 

przedziału (np. od 7000 do 9000 Kelwinów), zatem bezzasadne są ewentualne roszczenia co do różnicy odcienia 

świecenia diod w partii towaru. Ta rozbieżność jest naturalną cechą produktu jakim jest taśma LED. 

 

 


