
LED stropné a závesné svietidlo

NÁVOD NA MONTÁŽ

Krok 7.

Krok 8.

Krok 8.

Transparentný vodič od svietidla po nastavení výšky svietidla
poistite skrutkou na montúre.

1. Pomocou brzdy lanka nastavte výšku/rovnováhu svietidla.
2. Montúru svietidla poistite pomocou skrutiek v montážnom
    úchyte svietidla.

1. Pomocou brzdy lanka nastavte výšku/rovnováhu svietidla.
2. Montúru svietidla poistite pomocou skrutiek v montážnom
    úchyte svietidla.

Napájací zdroj zabudovaný v svietidle

Krok 6.

L =hnedý 

N =modrý

=zelenožltý

Spojte prívodné vodiče a vodiče od svietidla v svorkovnici podľa farebného rozlíšenia a označenia na svorkovnici.

1. Očistite prívodné vodiče.
2. Pripojte ich ku svorkovnici podľa označenia.

Napájací zdroj v montúre svietidla

Krok 3.
L =hnedý 

N =modrý

=zelenožltý

Zapnutím el.ističa je montáž ukončená.

1

2

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec životnosti celé
svietidlo treba vymeniť.
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Voliteľné sú dva spôsoby inštalácie: povrchová montáž / zavesenie

1. Pred inštaláciou alebo pred vykonaním akýchkoľvek údržbárskych prác vypnite prívod energie.
2. Montáž musí urobiť len kvalifikovaný elektrikár.
3. Svietidlo inštalujte len v interiéri ktoré spĺňa triedu IP20.
4. Svietidlo neinštalujte blízko zdroja tepla.
5. Stmievateľná verzia by mohla byť kompatibilná so širokou škálou odporúčaných stmievačov TRIAC.
6. Nestmievateľná verzia je vhodná len na spínanie vypínačom.
7. Prečítajte si pokyny a skontrolujte, či máte všetky nástroje a príslušenstvo na dokončenie inštalácie správne.
8. Ak je poškodený vonkajší ohybný kábel alebo kábel tohto svietidla, treba ho nahradiť výlučne takým istým
    káblom a výmenu prenechajte kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
9. Prívod energie zapnite až po ukončení inštalácie.

Krok 2.

Montáž stropného svietidla

Krok 1.

Montáž na povrch
Typ (A): Kruh, viditeľný strop
Typ (B): Plná verzia, úplne uzavretá, strop neviditeľný
Konzola namontovaná na povrch si pred nákupom zvoľte typ A alebo B.
konzoly.

Kruh

Plná verzia

1. Určite miesto montáže a vložte plastovú kotvu do diery v strope.
2. Pripevnite držiak na strop pomocou skrutiek.
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Montáž závesného svietidla

Obsah balenia

Krok 1

1. Vložte plastové kotvy do vyvŕtaných dier.
2. Priskrutkujte montážny uholník pomocou skrutiek v kotvách.

Krok 2.

Voliteľné sú dva spôsoby inštalácie: povrchová montáž / zavesenie

Špeciálne navrhnutá sada žiaroviek a príslušenstva môže podporovať dva spôsoby inštalácie.
Skontrolujte balík príslušenstva a vyberte správny spôsob inštalácie.

Krok 3.

Krok 4. Krok 5.

1. Očistite prívodné vodiče.
2. Pripojte ich ku svorkovnici podľa označenia.

Priložte svietidlo k montážnemu kruhu
a pootočením ho upevníte.

Zapnutím el.ističa je montáž ukončená.

L =hnedý 

N =modrý

=zelenožltý
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Pripojte prívodný kábel
ku svorkovnici svietidla.

Pootočte držiak závesu
aby zapadol do svietidla. 

Pri montáži svietidla s ovládačom v montúre pokračujte krokom 3 na 4.strane.

Krok 3. Krok 4.

Krok 5.

L =hnedý 

N =modrý

=zelenožltý

Na držiak priskrutkujte podstavce zo
závitom.

1. Pripevnite priehľadný vodič k lanku pomocou svoriek.
2. Závesné laná pripevnite k držiaku svietidla.
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