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Pro zajištění správné funkce svítidel se doporučuje pozorně si přečíst návod k montáži a použití.

• Svítidlo smí připojit k napájení pouze kvalifikovaný elektrikář.
• Instalaci a výměnu poškozeného světelného zdroje, čištění svítidla nebo jiné servisní práce by měly provádět oprávněné 

osoby po vypnutí napájení. Doporučuje se, aby výměnu světelného zdroje provedl výrobce nebo jím pověřený montér.
• Při instalaci svítidla dbejte, aby byly na příslušné svorky konektoru připojeny příslušné vodiče.
• Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, přečtěte si prosím tyto pokyny, než budete pokračovat v instalaci. Uschovejte tyto 

pokyny pro budoucí použití.

Svítidlo uvedené v tomto návodu by mělo být používáno v souladu s určeným účelem. Svítidla mohou instalovat pouze 
proškolené a oprávněné osoby.

1. Výrobce má výhradní právo upravovat své výrobky.

2. Výrobce nezodpovídá za:

• škody způsobené úpravou produktu uživatelem,
• poškození výrobku v důsledku instalace v rozporu s montážním návodem neoprávněnými osobami nebo v důsledku 

nesprávného skladování,
• kontaminace produktu během montáže; prach a nečistoty je třeba odstranit hadříkem z mikrovlákna

3. Při montáži svítidel je nutné zohlednit přípustné parametry únosnosti a tuhosti stanovené výrobcem stropů, tedy rovnoměrně 
rozložené zatížení a bodové zatížení.

Poznámka: Zapuštěná svítidla nesmí být zakryta izolační rohoží.

Údržba

Během provozu osvětlení by měla být svítidla kontrolována, aby se zjistily mechanické poruchy a poškození a také znečištění, 
zejména prvků optického systému.

1. Před kontrolou svítidla vypněte jeho napájení/obvod.

2. Prvky svítidla, které se během běžného provozu opotřebují nebo poškodí, by měly být okamžitě vyměněny za nové, bez závad.

3. Korpus svítidla a jeho prvky lze čistit biologicky odbouratelnými přípravky pomocí měkkých hadříků a po odstranění nečistot osušit.

Svítidla nepředstavují hrozbu pro bezpečnost osob a majetku, pokud jsou správně instalována, udržována a používána k určenému 
účelu.

Svítidla jsou navržena pro práci v běžných podmínkách, tj. okolní teplota -10°C až +25°C, tlak 960 - 1050 hPa, vlhkost 10 - 75%. To 
jsou podmínky převládající ve většině evropských zemích. Svítidla by se neměla používat, pokud by okolní podmínky mohly ohrozit 
konstrukci svítidla, povrchovou úpravu nebo elektronické součástky umístěné uvnitř a způsobit nesprávnou funkci svítidla.

Svítidla splňují normu EN-60598-1.

Mezi negativní faktory patří: vysoká teplota, vysoká vlhkost, prašnost, přítomnost chemicky neneutrálních látek ve vzduchu (chlór, 
sůl, kyseliny, zásady), vibrace, otřesy, působení nárazů, UV, elektromagnetické pole.

Svítidla by měla být používána v souladu s jejich zamýšleným účelem. Musí být instalovány podle pokynů.

Zdroj světla

Světelný zdroj použitý v tomto svítidle by měl vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná 
osoba.




