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Návod k použití a instalaci.
Typ výrobku: LED Panel, řada L2P
UPOZORNĚNÍ:
Před instalací výrobku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.
Nepřipojujte svítidlo k elektrické síti před odstraněním ochranného obalu.
Před instalací, demontáží nebo údržbou svítidla VŽDY odpojte svítidla od přívodu elektrické
energie.
Nepoužívejte svítidlo v prostředí, které vykazuje teplotu a vlhkost mimo rozsah stanovený
výrobcem jako provozní.
Instalaci a údržbu svítidla musí vždy provádět pouze osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky
č.50/1978 Sb.
Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k poškození svítidla nebo přívodního kabelu a jeho
izolace. Kontrolu svítidla a kabeláže doporučujeme provádět pravidelně.
V průběhu instalace zacházejte s výrobkem tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Dodavatel ani výrobce zboží není zodpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací v
rozporu s platnými předpisy a tímto návodem.
Svítidlo připojte ke zdroji elektrické energie až po dokončení instalace.
ZAPOJENÍ SVÍTIDLA:
Vypněte hlavní přívod elektrického proudu (jistič).
Vyjměte svítidlo z ochranného přepravního obalu.
Připojte přívodní vodiče napájení do vstupních svorek na zadní straně LED panelu. Dbejte na
správné zapojení vodičů L - fáze (hnědý, černý nebo šedý), N - nulový vodič (modrý) a GND ochranný vodič (zelenožlutý).
Dokončete upevnění a mechanickou montáž svítidla.
MONTÁŽ SVÍTIDLA:
LED Panely je možné instalovat několika způsoby v závislosti na požadavcích na osvětlení
prostoru :
1) INSTALACE DO PODHLEDŮ
Pokud má být nahrazeno původní svítidlo tak po jeho vypnutí a odpojení přívodního napájení
jej vyjměte z původního místa.
LED panel připojený k přívodu napájení opatrně vložte šikmo (po úhlopříčce) do prostoru nad
podhledem, otočte do správné polohy a usaďte do podhledové konstrukce.
Ověřte funkčnost svítidla zapnutím přívodu elektrické energie.

2) MONTÁŽ KE STROPU:
Ke stropní montáži LED panelu řady L2P slouží stropní držák.
Podle projektu vyměřte umístění svítidla a stropního držáku. Vodiče přívodu napájení musí
procházet držákem. Vyznačte si montážní otvory držáku na strop, vyvrtejte otvory a nasaďte
hmoždinky.
Přišroubujte držák ke stropu.
Nasaďte svítidlo za dvojici závěsných úchytů a proveďte zapojení svítidla:

Přiklopte svítidlo ke stropnímu držáku:

Posuňte svítidlo ve stropním držáku tak, aby i třetí závěsný úchyt zapadl do otvoru v držáku:

Tím je svítidlo mechanicky připevněno a můžete ověřit jeho funkci.

3) INSTALACE ZAVĚŠENÍM NA OCELOVÁ LANKA NEBO ŘETÍZKY
Pro zavěšení LED panelu se použije stropní držák do jehož otvorů se připevní zavěšovací
očka.
Do místa uchycení svítidla, ve stejné rozteči jako jsou otvory ve stropním držáku, navrtejte
hmoždinky se zavěšovacími očky.
Do připravených zavěšovacích oček nasaďte lanka nebo řetízky a zavěste na ně LED panel.
Zkontrolujte pevnost ukotvení a všech šroubových spojů.
Led panel nikdy nezatěžujte.
Proveďte zapojení svítidla.

VAROVÁNÍ
Při instalaci svítidla vždy dbejte na bezpečnost a vyvarujte se riziku vzniku požáru a elektrického šoku způsobeného nesprávným postupem při instalaci svítidla. Zapojení svítidla
vždy přenechte osobám s příslušnou kvalifikací.
LED panel nevystavujte vlhkosti. Pokud by se svítidlo dostalo do jakéhokoliv styku s kapalinou, okamžitě ho odpojte od přívodu elektrické energie.
V případě poruchy okamžitě vypněte přívod elektřiny. Svítidlo se nesnažte sami opravit a
kontaktujte svého dodavatele.
Nedotýkejte se svítidla, pokud je zapnuté nebo zahřáté.
Nikdy nepoužívejte kapalné čističe nebo chemické koncentráty.
Jakýkoliv zásah do svítidla může být důvodem zamítnutí nároku na uplatnění záruky.

Tento Návod k použití je platný od 1.10.2017 pro LED panely řady L2P.
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