MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA VESPER
Postup montáže svítidla
1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Svítidlo je určeno pro montáž na výložníkové a sadové sloupy o průměru 50 mm(VESPER 50) nebo
60mm(VESPER 85 a VESPER 100).
Doporučení: Věnujte dostatečnou pozornost vhodnému napájecího kabelu, předejdete tím případným
provozním potížím.
3. Zapojte napájecí kabel do přívodní kabelu následovně:
na svorky L
- fázový vodič – hnědý vodič
na svorku N
- nulový vodič – modrý vodič
na svorku
- ochranný vodič – zeleno-žlutý
4. Povolte šrouby na třmenech, nasaďte svítidlo na dřík a šrouby opět dotáhněte.
Upozornění pro montáž svítidla VESPER
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-F06022453)

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES VESPER
Mounting
1. Take the fitting from the packing.
2. The fixture is intended for installation on pole bracket and for park pole with diameter 50 mm(VESPER 50) and 60mm
(VESPER 85 and VESPER 100).
Recommendation: Attend to correct plug in the power cord to avoid causing any operational problems.
3. Connect supply cable to feeding cable as followed :
on connector L
- phase conductor – brown conductor
on connector N
- neutral conductor – blue conductor
on connector
- protective conductor – green-yelow
4. Put on the fixture on the pole bracket and tighten 4 screws on the tightening clamp.

Attention for mounting
The fitting can be installed only by authorised person.
Producer included in recycling system provided by EKO-KOM company.
(EK-F06022453)
When the mounting instructions are not kept, the producer can not be responsible for incidental damages incurred.
Maintainance :
Construction of the fitting does not need any special maintainance. If it is necessary it can be cleaned with cool water and
detergent added.

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Údržba:
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjete vlažnou vodou s přídavkem
saponátového čistícího prostředku.

A-šířka tělesa
B-délka tělesa
C-tloušťka tělesa
D- ⌀ 50mm a ⌀ 60mm

A-width body
B-length body
C- thickness body
D- ⌀ 50mm a ⌀ 60mm

