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VŠEOBECNÝ  NÁVOD  K OBSLUZE  SVÍTIDLA

Důležitá upozornění:

 Stolní a přenosná svítidla s pohyblivým přívodem umístěte tak, aby nedošlo k jejich 
poškození a následnému úrazu elektrickým proudem.

 Svítidla jsou určena k montáži na místo tomu odpovídající dle předpisu a na nehořlavé 

podklady dle odpovídajících norem ČSN. Pokud je na štítku svítidla uveden symbol , 
je možno toto svítidlo instalovat na hořlavých podkladech dle odpovídajících norem 
ČSN.

 Instalace, pravidelná údržba, výměna zdroje a opravy musí být provedeny dle platných 
předpisů a odpovídajících norem ČSN a dle návodu na instalaci.

 Montáž, údržba a veškeré zásahy do svítidla se provádí pouze v případě, že je zaručeno 
odpojení elektrického přívodu pro svítidlo!

 Svítidlo je dimenzováno pouze pro zdroj, jenž je uveden na štítku svítidla (u 
reflektorových svítidel je to výhradně reflektorová žárovka).

 U reflektorových svítidel je nutno dodržovat minimální odstup od hrany zářiče 

k osvětlované ploše 0,5 m (svítidla jsou označena značkou dle ČSN ). 
 Pokud bude ochranný kryt svítidla porušen, ihned jej vyměňte za nový.
 Případné nečistoty se odstraňují ze svítidla při jeho vypnutém stavu přípravky 

nepoškozujícími vzhled a funkci svítidla.
 Kovové, dřevěné a skleněné části svítidla se ošetřují jemným hadříkem k tomu určeným.
 Látkové části čistěte vysavačem nebo šetrným vysávacím zařízením.
 Svítidla nestříkejte pesticidy, nemyjte čistícími prostředky obsahujícími agresivní látky a 

ředidly; dodržujte dostatečnou vzdálenost svítidel od agresivních a chemických látek.
 Výrobce neručí za zranění nebo závady vzniklé v důsledku neodborného použití svítidla.
 Zemní svítidla montovat a připojit dle obrázkových pokynů výrobce.
 Při nesprávné montáži či zásahu do svítidla dochází k ukončení záruky na svítidlo.

Instalace svítidla:

 Instalace svítidla se provádí pouze při odpojení elektrického přívodu pro svítidlo!
 Elektroinstalační  práce smí provádět jen kvalifikovaný pracovník dle ČSN.
 Při montáži je nutné zkontrolovat funkční stav svítidla (neporušenost kabelů, utěsnění 

průchodek, stav těsnění – IP, dotažení šroubů, celistvost všech materiálů). Vadné 
komponenty reklamujte u prodejce, svítidlo nemontujte.

 U svítidel tř. I se přívodní vodiče připojí na označené svorky L, N a ochrannou svorku 

svítidla označenou symbolem  dle IEC 417.

 U svítidel tř. II se přívodní vodiče připojí na označené svorky L a N, k ochrannému 
vodiči se nepřipojují.

 Pokud jsou u svítidla přiloženy ochranné návleky, je nutno tyto nasunout na přívodní 
vodiče. 

 Instalují-li se venkovní svítidla, doporučujeme nejprve natřít veškerá těsnění ochranným 
silikonem.

 U venkovních a zemních svítidel zkontrolovat stav spodní drenáže dle místních 
klimatických podmínek a požadavků výrobce. Svítidla nesmí být instalována pod úrovní 
okolního terénu!!! Připojení svítidla pouze pomocí speciálního flexibilního kabelu 
doporučeného nebo dodávaného výrobcem přes kabelovou průchodku na tělese 
svítidla.

 Při montáži postupujte dle přiloženého originálního obrázkového návodu od výrobce.
V případě nejasností kontaktujte svého prodejce.




