MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU
FALCON - … - LED

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES
FALCON - … - LED

Svítidla řady „Falcon“ jsou určena pro osvětlování interiérových prostorů, jako jsou např. kanceláře, obchody, banky, učebny
apod.

Series Falcon are used for lighting of indoor areas as offices, stores, banks, schools etc.

Postup montáže svítidla
1.
Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2.
Mírným tahem oddělte mřížku od tělesa svítidla.
3.
Vložte startéry (nejsou součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
4.
Do oválných montážních otvorů nacvakněte čtyři plastové distanční podložky. (pouze pro stropní montáž)
5.
Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
6.
Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop osvětlovaného prostoru nebo
zavěste svítidlo pomocí lankových závěsů.
7.
Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
FALCON - … - LED
na svorky L
- fázový vodič
na svorku N
- nulový vodič
na svorku
- ochranný vodič

Mounting
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

7.

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm2.
Nasaďte LED trubicové světelné zdroje a pootočením zajistěte do provozní polohy.
Zavěste mřížku svítidla na pružinové úchyty a mírným tlakem ji zatlačte do tělesa svítidla.

SVÍTIDLO JE URCENO A SCHVÁLENO PRO POUŽITÍ LED TRUBICOVÝCH SVETELNÝCH ZDROJU
EVE-600/1200/1500-…
OD DODAVATELE eLED.CZ s.r.o.
V PRÍPADE POUŽITÍ JINÝCH SVETELNÝCH TRUBICOVÝCH ZDROJU LED JE NUTNÉ OPETOVNÉ POSOUZENÍ
SHODY.
Upozornění pro montáž svítidel FALCON - … - LED
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!!

8.

Take the fixture from transporting packing.
Remove louvre from the housing.
Equip with starters (aren´t a part of packing) and fix by turn
Fasten four plastic spacers to the oval mounting holes on the body. (only for surface mounting)
Lead supply cable through rubber gland.
Fix the fixture on the ceiling base by means of screws and plugs (aren´t a part of packing) or hang by
means of cable suspenders.
Connect supply cable on feeding terminal block :
FALCON - … - LED
on connector L
- phase conductor
on connector N
- neutral conductor
on terminal
- protective conductor
Attend to correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
2
To each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm .
Insert the self-ballasted LED tubes and lock them into the operation position by the swing.
Hang the louvre on spring brackets and and fix it in the housing.
THE LIGHTING FIXTURE IS USED AND APPROVED FOR SELF-BALLASTED LED TUBES
EVE-600/1200/1500-…SUPPLIED FROM eLED.CZ s.r.o.
IN CASE OF USED THE DIFFERENT TYPES OF SELF-BALLASTED LED TUBES IT IS NECESSARY TO
PROVIDE NEW EVALUATION OF CONFORMITY.

Warning for mounting series FALCON - … -LED

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti
v elektrotechnice.

Battery change is necessary if the fitting does not keep the conditions of nominal operation period.
WARNING: The battery can be changed for battery of the same type or parameters only !!!

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a naříz ení.

The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations.

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. Mřížku svítidla čistíme tlakovým (nemastným) vzduchem.

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 speciál maintainance. Clean polluted housing by tepid water
with added detergent .

