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Eksploatacinių savybių deklaracija ir garantinės sąlygos  

 Nr. 201910-HBL M  
   

UAB „By & N” (LEDlife) HBL serijos šviestuvų (modeliai: HBL-100NXV3M; HBL-150NXV3M; HBL-200NXV3M) Eksploatacinių savybių  
deklaracija ir garantijos galiojimo sąlygos:   
  

1. Švietuvai eksploatuojami vidaus patalpose ir lauko sąlygomis.     
2. Galioja serijai: 1910.   
3. Produktui taikoma techninė specifikacija:   

• Galia 100W; 150W; 200W   
• Šviesos spalva (CCT): 4000K;   
• Apsauga nuo aplinkos poveikio: IP65;  
• Spalvų atgavos indeksas (CRI) >80Ra;   
• Naudojama įtampa AC 100-277V, 50/60Hz.  
• Šviesos srautas 105Lm/W.   

4. Importuotojas UAB „BY&N”, prekės ženklas LEDlife. Adresas Raudondvario pl. 93 Kaunas LT-87184, Tel.: 8 5 2502700, info@byn.lt.  
5. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: Shenzhen TCT Testing Technology Co., LTD TCT190314E021C (2019  

03 27) EMC, TCT190315S001C (2019 03 27) LVD, TCT190315C012C (2019 04 04) RoHS atitikties sertifikatus.  
6. UAB „By & N” (LEDlife) šviestuvų deklaruojamos eksploatavimo sąlygos:  

• Produkto eksploatavimo aplinkos temperatūra -20 C ir 40 C laipsnių,  
• Produkto eksploatavimo maitinimo įtampa AC 100-277V, 50/60Hz,  
• Produkto eksploatavimo leistinas aplinkos drėgnumas 20-90 % (RH), produktus eksploatuoti Draudžiama esant tiesioginiam  

vandens poveikiui arba patalpose prisotintais garais;  
• Produkto apsaugos klasė IP65.  

7. Deklaruojamos šviestuvų eksploatacinės savybės:  
• Pasibaigus garantiniam laikotarpiui esant 6 punkte išvardintoms eksploatacinėms sąlygoms, šviestuvų šviesos srauto (Lm)  

sumažėjimas <30%, o šviesos spalvos (CCT) pokytis <10%.  
  
Garantijos galiojimo sąlygos:  

8. Garantijos laikotarpis: penki (5) metai, bet nedaugiau kaip 20000 darbo valandų ir jei nepertraukiamas šviestuvo veikimo laikas ne daugiau kaip  
 18 valandų per parą skaičiuojant nuo pardavimo datos galutiniam vartotojui, bet nevėliau kaip trys (3) mėnesiai po produkto įsigijimo.   

9. Garantija galioja visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie įsigijo produktą tiesiogiai arba iš UAB „By & N” prekybos partnerių.   
10. Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu produkto gedimas įvyko ne dėl veiksnių aprašytų 12-ame skirsnyje.  
11. Garantija galioja tik produktams kurie yra originalios komplektacijos ir buvo eksploatuoti Europos sąjungos šalių regione.  
12. Garantija nesuteikiama jeigu nustatomas nors vienas iš šių atvejų:  

• gedimas įvyko dėl netinkamo sumontavimo ar pajungimo į elektros tinklą,  
• įvyko dėl netinkamos pirkėjo veiklos ir eksploatacijos sąlygų nesilaikymo, įskaitant šviestuvo ir jo maitinimo šaltinio gedimus dėl   

nestabilios tinklo srovės ar vienetinių įtampos šuolių viršijančių nustatytas eksploatacijos ribas,  
• gedimas įvyko dėl bet kokios vandens žalos,  
• gedimas įvyko dėl bet kokio mechaninio šviestuvo pažeidimo,  
• gedimas įvyko dėl šviestuvo naudojimo netinkamomis sąlygomis. (esant per dideliam dulkėtumui, veikiant stipriems elektromagnetiniams  

 laukams, esant didelei mechaninei vibracijai ar panašiai),  
• produkto dalys pakeistos kitomis dalimis, kurios nėra tiekiamos UAB „By & N”, produktas buvo ardytas arba modifikuotas, produkto taisymas  

 atliktas neautorizuotų asmenų, be įmonės UAB „By & N“ leidimo;  
13. Pirkėjo atsakomybė: pirkėjas turi pateikti sugedusį šviestuvą UAB „By & N” skelbiamais buveinių adresais arba tiesiogiai pardavėjui, pirkėjai turi  

 pateikti aiškias nuotraukas arba vaizdo įrašą kuriame būtų galima aiškiai identifikuoti gedimą, pirkėjas turi griežtai laikytis produkto eksploatavimo  
 sąlygų.  

14. Pirkėjas pateikdamas UAB „By & N”  pretenziją dėl Produkto kokybės, turi kartu pateikti ir galutinio vartotojo produkto įsigijimo dokumentus.  
15. Jei UAB „By & N” patvirtina, kad produktas yra netinkamas ir neatsitiko nei vienas iš  6 skirsnyje išvardytų atvejų, bendrovė pasirinktinai   

pataiso arba pakeičia produktą ar neveikiančią jo dalį.  
16. Susisiekti galima su pardavusiu vadybininku arba kontaktais nurodytais įmonės UAB „By & N” tinklapyje www.ledlife.lt   
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