Postup montáže svítidla GRIFON-LED,
MULTIGRIFON-LED

Mounting instruction for series GRIFON-LED, MULTIGRIFON-LED

Svítidla řady GRIFON-LED jsou přisazená svítidla. Jsou vhodná pro osvětlení interiérů jako jsou kanceláře,
obchody, banky apod.

Series GRIFON-LED are surface-mounted light fixtures which are designed for direct lighting offices, shops,
banks ect.

Postup montáže:
1.
Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2.
Oddělte rámeček od základny tělesa, rámeček se základnou je spojen magnety.
3.
Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
4.
Pomocí vrutů o průměru 5mm a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop,
5.
nebo stěnu osvětlovaného prostoru.
6.
Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice následovně:
GRIFON-LED
MULTIGRIFON-LED
na svorku L - fázový vodič
na svorku L 1 - dobíjecí vodič
na svorku N - nulový vodič
na svorku L 2 - fázový vodič
na svorku
- ochranný vodič
na svorku N - nulový vodič
na svorku
- ochranný vodič

Mounting:
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
2
Přívodní svorkovnice je určena pro připojení vodičů s průřezem 0,75 - 2,5 mm .
Zajistěte rámeček pomocí karabin a plastového závěsu.
Nasaďte kryt svítidla.

Remove fixture from transport packing.
By pulling separate frame from the fixture housing, frame is fixed by magnets.
Put the power cord trough a rubber cable gland
Using screws 5mm diameter and dowels (not included) mount lighting fixture on the ceiling or wall.
Connect supply cable to free part of feeding terminal block as followed
GRIFON-LED

MULTIGRIFON-LED

on connectorl 1
on connector N
on connector

6.
7.

- phase conductor
on connectorl 1
- phase conductor charging phase
- neutral conductor
on connector 2
- phasel conductor switched phase
- protective conductor on connector N
- neutral conductor
on connector
- protective conductor
Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
Each pin of terminal block is ready to connect two wires in cut 0,75-2,5mm2.
Secure frame by carabine and plastic suspension.
Set cover to light fixture
Warning for mounting series GRIFON-LED and MULTIGRIFON-LED

Upozornění pro montáž svítidel GRIFON-LED, MULTIGRIFON-LED
Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !
Nedotýkat se LEDky !
Na svítidle jsou umístěny neodymové magnety, které mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů, proto jeho
nositelé udržujte dostatečný odstup od těchto magnetů.
Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
Výměna baterie je nutná, jakmile svítidlo již nedodržuje požadavky jmenovité doby trvání provozu.
POZOR: Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a
nařízení.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM.
(EK-F06022453)
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Údržba:
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem
saponátového čistícího prostředku

Using proper utilities and following ESD rules is necessary when installing lighting fixture !
Lighting fixture contains neodymium magnets, which can affect pacemaker function. Pacemaker users should
keep distance from the magnets.
The fixtures can be connected to the electric network by authorised persons only according to valid regulations.
Replace the battery when the lighting fixture does not comply with the requirements of the rated
duration of operation.
WARNING: The batteries in the lighting fixture can be replaced only with the same type or parameters!
Do not touch LED modules!!
Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453)
Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!
Maintainance :
Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid
water with added detergent .

