MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU
HOUND-MAG-LED
Svítidla HOUND-MAG-LED jsou pohledová LED svítidla se stupněm krytí IP65.
Postup montáže svítidla
1.
Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2.
Pomocí přísavky na sklo vyjměte tahem sklo ze tělesa svítidla (sklo je uchyceno pomocí magnetů)
3.
Povolte šrouby držící chladič s LED moduly a vyjměte jej, držící lanka rámečku k lemu svítidla.
4.
Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku a připevněte svítidlo k podkladu.
5.
Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
HOUND-MAG-LED
na svorky L
- fázový vodič
na svorku N
- nulový vodič
na svorku
- ochranný vodič
6.
7.
8.
9.

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm2.
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
Vložte chladič s LED moduly a přitáhněte šrouby.
Nasaďte sklo na svítidlo, zkontrolujte, zda sklo sedí po celém obvodu.

Upozornění pro montáž svítidla HOUND-MAG-LED
Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !
Nedotýkat se LEDky !

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES
HOUND4-MAG-LED
Series HOUND-MAG-LED are luminaires made for mounting into ceilings, IP65.
Mounting
1.
2.
3.
4.
5.

Remove the luminaire from the shipping container.
Using a glass suction cup, pull the glass out of the luminaire housing (the glass is attached with magnets)
Loosen the screws holding the heat sink with the LED modules and remove it, holding the frame cables to the edge of the
luminaire.
Pull the power cord through the rubber grommet and secure the luminaire to the substrate.
Plug the power cord into the supply terminal as follows::
HOUND-MAG-LED
on terminal L
- phase conductor
on terminal N
- neutral conductor
on terminal
- protective conductor

6.
7.
8.
9.

On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm2.
Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
Insert the heat sink with LED modules and tighten the screws.
Place the glass on the luminaire, check that the glass is sitting all the time.

Warning for mounting of series HOUND-MAG-LED
When the lighting installation, you should follow ESD safety aids worth using!
Do not touch LED !

Upozornění pro montáž zápustných svítidel HOUND-MAG-LED

Na svítidle jsou umístěny neodymové magnety, které mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů, proto jeho nositelé
udržujte dostatečný odstup od těchto magnetů.
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
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-F06070058)
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.

Warning for mounting series HOUND-MAG-LED
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
The fixture can be installed by authorised person only.
Producer included into EKO-KOM (EK-F06070058) recycling system.
In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused !
Maintenance :
Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.

