
ZAPOJENÍ SVÍTIDLA
• Před instalací se ujistěte, že LED panel není poškozen.
• Vypněte hlavní přívod elektrického proudu.
• Následně připojte hlavní napájení na vstupní kabel napájecího

zdroje LED panelu. (Pozor na správné zapojení vodičů
L-hnědá (fáze)  a N-modrá (pracovní vodič).

• Připojte výstup napájecího zdroje LED panelu pomocí DC
konektoru k napájecím vodičům LED panelu. Dbejte na
správnou polaritu zapojení.

• Nikdy nepřipojujte LED panel k napájecímu zdroji, který není
kompatibilní s LED panelem. Může dojít k poškození svítidla.

• Zkontrolujte pevnost spoje mezi konektory  LED panelu
a napájecího zdroje.

• Po ukotvení svítidla do správné pozice zapněte hlavní přívod
elektrické energie

Návod k použití

   ROZMĚRY                  Š   x   D   x   V

Š

D V

1. Připojte napájecí zdroj k LED panelu 2. Poté spojte s hlavním zdrojem 
napájení (L-L ; N-N). 

Zapuštěná montáž

Závěsná montáž

1. Odejměte díl závěšeného stropu, který je stejně 
velký, jako instalované stropní svítidlo.

2. Zapojte předřadník a další příslušenství.

3. Upevněte svítidlo do správné pozice. 4. Zapněte přívod elektrického proudu.
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Instalace pomocí přisazeného rámu

expanzní šroub                    rámeček

1. Potřebné příslušenství:

4. Vytáhněte jednu stranu rámečku, 
je označena samolepkou.

3.Vložte 4 ks šroubů do větších upevňovacích otvorů 
rámečku. Pohybujte rámečkem tam a zpět 
a utáhněte šrouby.

2.Vyndejte šablonu z obalu a umístěte do pozice, 
kam chcete umístit svítidlo. Označte si úchytné body 
tužkou nebo jinak skrz otvory na šabloně. Instalujte 
expanzní šrouby a nechte vůli 5mm.

5. Vložte svítidlo do správné pozice. Podívejte 
se na průřez níže. Zapněte přívod elektrického 
proudu.



Elektrické vedení
připojujte bez napětí.

Elektrické vedení
připojujte bez napětí.

1. Pomocí šroubů ze sady namontujte 
klip s pružinou.

3. Podle návodu umístěte LED panel do rámečku.

5. Připojte LED panel k předřadníku a pomocí
 klipu s pružinou  namontujte držák do otvoru.

4. Ve stropě vyřízněte otvor se správným rozměrem.
 Připojte elektrické vedení.

2. Namontujte 4 klipy s pružinou podle obrázku.
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IIIInstalace pomocí zapuštěného rámu

Rám

otvor v SDK 632x632mm

647 mm

 VAROVÁNÍ
• Při instalaci svítidla vždy dbejte na bezpečnost

a vyvarujte se riziku vzniku požáru elektrického šoku
způsobeným nesprávným postupem při instalaci svítidla.

• LED panel nevystavujte vlhkosti. Pokud by se svítidlo
dostalo do jakéhokoliv styku s kapalinou, okamžitě ho
odpojte od přívodu elektrické energie.

• Udržujte mimo dosah ohně a vysokých teplot.
V případě poruchy okamžitě vypněte přívod elektřiny.

• Svítidlo se nesnažte spravit sami a kontaktujte
svého dodavatele.

• Nedotýkete se svíditla, pokud je zapnuté nebo zahřáté.
• Nikdy nepoužívejte kapalné čističe nebo

chemické koncentráty.
• Jakýkoliv zásah do svítidla může být důvodem
zamítnutí nároku na uplatnění záruky.

• Světelný zdroj svítidla není vyměnitelný; když dosáhne
konce své životnosti, tak musí být nahrazeno celé svítidlo.

• Nedívejte se dlouhou dobu přímo do rozsvíceného LED panelu.
• Pouze pro vnitřní osvětlení.
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