
Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
Elektrické kontakty môžu spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie majetku.
Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii alebo používaní týchto produktov,
obráťte sa na kompetentného elektrikára.

Inštalácia:
1. Pred začatím práce sa uistite, že je vypnuté napájanie.

Zapustená montáž:
2. Pred urobením otvoru sa uistite, že otvor nezasahuje do trámov, potrubí, káblov
    alebo iných zariadení v strope.
3. Nastavte polohu predlžovacej pružiny tak, aby vyhovovala výrezu podľa obrázkov
    2 a 3 (65 mm - 205 mm).
4. Pripojte napájací kábel ku svorke svietidla: hnedý na L, modrý na N.
5. Svietidlo vložte do otvoru v strope. Držte pružiny zvisle, zatlačte tvarovku cez
    výrez, kým pružiny nezapadnú na hornú stranu sadrokartónu.

Povrchová montáž:
  6. Otočte a vyberte držiak z armatúry.
  7. Odstráňte predlžovacie pružiny z držiaka.
  8. Pripevnite držiak k stropu alebo stene pomocou skrutiek podľa obrázku 5.
  9. Vytvorte otvor v stene alebo strope pre svorkovnicu.
10. Zapojte napájacie vodiče do svorkovnice svietidla: hnedá k L, modrá k N.
11. Svietidlo priložte k držiaku a pootočením poistite.

Bezpečnostné pokyny
Svietidlo môže byť montované na strop s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny typu
popísaného v EU 13162:2015. Ak chce elektrikár inštalovať svietidlo na voľnú
izoláciu alebo penový nástrek, musí na svietidlo použiť izolačný kryt v tvare zvona.
Hoci svietidlo môže byť bezpečne zakryté izolačným materiálom, odporúčame,
aby svietidlo priliehalo, ale neprekrývalo sa izolačným materiálom, aby sa
maximalizovala životnosť svietidla. Životnosť svietidla sa dá maximalizovať
udržiavaním čo najnižšej prevádzkovej teploty.

POZOR
1. Uistite sa, že povrch je vhodný a schopný udržať hmotnosť lampy.
2. Svietidlo neinštalujte ak je poškodené.
3. Tento produkt nie je vhodný do výbušného prostredia.
4. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne
    koniec svojej životnosti, malo by sa vymeniť celé svietidlo.

             Ochrana životného prostredia
             Svietidlo by sa nemalo likvidovať s domovým odpadom. Informácie o
             recyklácii vám poskytne váš miestny úrad alebo predajca.

Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár

Návod na montáž svietidla SMARTEDGE s PIR senzorom.

Vyrezať otvor

Spôsob montáže pomocou povrchovej konzoly

Pripravte otvor v strope

Nastavte pružiny do
vhodnej polohy podľa výrezu stropu

Pripojte napájací kábel ku svorkovnici
svietidla a pomocou pružín ho poistite.

Pripojte napájací kábel ku svorkovnici.
Upevnite držiak svietidla k stropu
pomocou skrutiek.

Priložte svietidlo ku držiaku a dotiahnite
ho pootočením o 20°.



Podľa potrieb prostredia je možné nastaviť tri druhy teploty farieb o 3000K / 4000K /
6500K a triakové stmievanie. Energeticky efektívnejšie a pohodlnejšie.

CCT nastavenie + stmievanie

CCT nastavenie
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prepínač 2: Nočný režim

prepínač 3: Zapnutie/vypnutie Senzoru pohybu

prepínač 1: Dĺžka svietenia 30s alebo 180s

prepínač 2: Celodenný režim

prepínač 2: Nočný režim

prepínač 3: Zapnutie/vypnutie Senzoru pohybu

prepínač 1: Dĺžka svietenia 30s alebo 180s

prepínač 2: Celodenný režim

Podľa potrieb prostredia je možné nastaviť tri druhy teploty farieb o 3000K/4000K/6500K a
zapnutie/vypnutie senzora pohybu a svetelného senzora.Energeticky efektívnejšie a
pohodlnejšie.

Podľa potrieb prostredia je možné nastaviť tri druhy výkonu po 10W / 15W / 18W a
zapnutie/vypnutie senzora pohybu a súmrakového senzora.Energeticky efektívnejšie
a pohodlnejšie.
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