MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU BRIARD, MULTIBRIARD
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Svítidla BRIARD, MULTIBRIARD-Em jsou zářivková svítidla, určená pro montáž do světelných řad. Používají
se k osvětlování interiérů, jako jsou např. montážní haly, výrobní haly, obchodní domy, chodby apod.
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Postup montáže svítidla
1.
Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2.
Otočením západek uvolněte reflektor a oddělte ho od tělesa svítidla.
3.
Zacvakněte objímky zářivek do reflektoru.
4.
U typu svítidla s přídavným reflektorem připevněte reflektor k nosné liště svítidla pomocí
samopřezných šroubů 3,9x9,5. U svítidla s mřížkou připevněte nosič mřížky k nosné liště svítidla
pomocí šroubů a matic M4.
5.
Vložte startéry (není součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
6.
Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
7.
Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop osvětlovaného
prostoru nebo ho zavěste pomocí lankových závěsů.
8.
Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
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- nulový vodič
- ochranný vodič
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9.
10.

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5 mm .
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
Zajistěte reflektor pootočením západek.
Nasaďte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek zářivek a pootočte s nimi do
zaaretované polohy. V případě svítidla s mřížkou musíte nejprve vyjmout mřížku z nosiče a až poté
nasadit zářivky.

Upozornění pro montáž svítidel BRIARD, MULTIBRIARD
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Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
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způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a
nařízení.
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Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)
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Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
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U svítidla MULTIBRIARD smí být baterie ve svítidle nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
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Údržba:
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem
saponátového čistícího prostředku.
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