NÁVOD K OBSLUZE
Pozor: Před počátkem instalace je nutné přečíst následující
návod a následně zachovávat patřičnou opatrnost a ostražitost.
Zakoupené těleso je vybaveno vhodným zdrojem určeným pro
LED svítidla. Tento Výrobek vlastní označení CE a plně odpovídá
všem patřičným právním požadavkům, které jsou platné na
území Evropské unie.
Výrobek nemá být používán v místech, která jsou vystavena
zesílenému působení prachu, pylů, vlhkosti a vibrací. Není také
dovoleno jej přikrývat izolačními přikrývkami. V případě
poškození zdroje světla nebo v případě prasknutí ochranného
skla není výrobek vhodný k dalšímu používání.
Nedodržování pokynů tohoto návodu v průběhu montáže může
mít za následek poškození tělesa, materiální škody (zkrat,
požár) a poranění těla (popálení, poranění elektrickým
proudem). Provádění jakýchkoliv modifikací výrobku a jeho
montáž v místech, která k tomu nejsou určena, může být pro
uživatele nebezpečné a může způsobit hrozbu ztráty záruky.
Firma 7SI nenese odpovědnost za jakékoliv následky vzniklé
v důsledku nedodržení návodu instrukce a za škody vzniklé
v důsledku nesprávné montáže.
POZOR! Před zahájením montáže vypněte napětí v obvodu
napájení tělesa. Doporučuje se, aby montáž tělesa a veškeré
připojovací práce prováděla pouze osoba, která má k tomu
oprávnění. V průběhu montáže je nutné zachovávat zvláštní
opatrnost.
Použití:
Osvětlení užitkových prostor, chodeb, výstav, atd.
Bezpečnostní doporučení:
1.
2.

3.

Montáž má provádět osoba s odpovídající kvalifikací.
Jestliže existují jakékoliv pochybnosti týkající se
instalování tohoto výrobku, pak je nutné vše konzultovat
s kvalifikovaným elektrikářem.
V případě jakéhokoliv poškození tělesa již produkt není
vhodný k použití.

Údržba
Znečištění vzniklá na tělese v průběhu běžného používání je
možné odstranit pomocí měkkého vlhkého hadříku (po
předchozím vypnutí a vychladnutí tělesa). Nepoužívat agresivní
čistící prostředky. Nerozšroubovávat těleso.
Likvidace
Použité nepotřebné těleso odevzdejte na místo, kde je
prováděn sběr spotřebovaného elektrického zařízení, aby tam
bylo podrobeno recyklaci. Informace o sběrných místech je
nutné hledat u prodejců, distributorů nebo u výrobce.

Příprava k montáži:

C Vestavná stropní svítidla
1. Nářadí nezbytné pro instalaci svítidla:
šroubovák, děrovka.
2. Montáž musí být prováděna při vypnutém napájení.
Průběh montáže (viz obrázek)
C
1. V místě instalace vyřízněte montážní otvor o průměru nebo
rozměrech shodných s katalogovou kartou.
2. Připojte těleso k elektrické síti prostřednictvím vodiče (doporučováno
OMYp 2x1,5mm2 nebo OMYp 3x1,5mm2) v souladu s označením
(POZOR! Vodič není součástí dodávky).
3. Upevněte svítidlo v předem připraveném montážním otvoru pomocí
montážních pružin.
4. Ujistěte se, že svítidlo namontována odpovídajícím způsobem.
5. Ukončete montáž.
6. Zapněte napájení.

