
SNV 181, SNV 300

CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA
STROPNÍ SVÍTIDLO
IP20
MATERIÁL : ocel. plech, bezpečnostní sklo
POZOR !!!
- svítidla opatřená stmívatelným elektronickým předřadníkem jsou pod stálým napětím

PRODUCT DESCRIPTION
CEILING LIGHT
IP20
MATERIAL :  steel sheet, safety glass
WARNING !!!
- the wiring of dimmable-ballast equipped lights is permanently live

KOTVENÍ STROPNÍCH SVÍTIDEL
- po obvodě montážního otvoru přišroubujeme CD profily
- vložíme svítidlo a z boku přišroubujeme k CD profilům

SUSPENSION OF CEILING LIGHTS
- xxxxxxx

PŘIPOJENÍ
- svítidlo připojíme do elektrické sítě
UPOZORNĚNÍ
- svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě,jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám a 
předpisům.
- montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných vyhlášek

WIRING
- Connect the light wires to the rosette wiring block.
CAUTION!
- the light fitting can only be connected to an electrical    network which is installed and protected 
according to valid regulations and norms.
- installation, removal and maintenance can only be made by a competent and skilled person accord-
ing to valid regulations.

MANIPULACE
- nasadíme bezpečnostní sklo a zajistíme šrouby
ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA
- čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem
- setření vlhkou houbouosušit čistou bílou tkaninou

HANDLING
- xxxxxxxxxxxxxxxxx
CLEANING
- use a clean sponge, tepid water and some mild detergent
- then rinse with water and use the sponge again when necessary
- dry using a clean cloth

CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE
DECKENLEUCHTE 
IP20
MATERIAL: Stahlblech, Sicherheitsglas
VORSICHT !!!
Die mit dem elektronischen Dämmerungsvorschaltwiderstand stehen unter ständiger Spannung

VERANKERUNG DER DECKENLEUCHTEN
- Rund um das Schlatloch die CD Profile anschrauben
- Die Leuchte hineinlegen und von Seiten zu den CD Profilen anschrauben.

ANSCHLUSS
- Die Leuchte wird an  Stromnetz angeschlossen 
HINWEIS
- die Leuchte ist nur an das Stromnetz anzuschließen, dessen Installation und Sicherung den gültigen 
Normen und Vorschriften entsprechen 
- Montage, Demontage und Instandhaltung darf nur eine qualifizierte Person nach gültigen Verordnun-
gen durchführen

HANDHABUNG

- Sicherheitsglas aufsetzen umd mit Schrauben befestigen
REINIGUNG DER LEUCHTE 
- Mit sauberem Schwamm und lauwarmem Wasser mit dem Reinigungsmittel
- Mit feuchtem Schwamm abwischenMit sauberem weißen Gewebe abtrocknen
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SNB 183, SNB 900, SNB 300

CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA
STROPNÍ SVÍTIDLO
IP20
MATERIÁL : ocel. plech, bezpečnostní sklo
POZOR !!!
- svítidla opatřená stmívatelným elektronickým předřadníkem jsou pod stálým napětím

PRODUCT DESCRIPTION
CEILING LIGHT
IP20
MATERIAL :  steel sheet, safety glass
WARNING !!!
- the wiring of dimmable-ballast equipped lights is permanently live

KOTVENÍ STROPNÍCH SVÍTIDEL
- do dutých stropů používejte pouze kovové hmoždinky vhodných typů.
- do monolitických stropů používejte chemické kotvy
POZOR! Nikdy nepoužívejte plastové hmoždinky!
- mezery mezi svítidlem a stropem přeštukujeme a začistíme
POZOR! Nikdy nepoužívejte silikon nebo akryl!!

SUSPENSION OF CEILING LIGHTS
- xxxxxxx

PŘIPOJENÍ
- svítidlo připojíme do elektrické sítě
UPOZORNĚNÍ
- svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě,jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám a 
předpisům.
- montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných vyhlášek

CONNECTING
- xxxxxxxx 
WARNING
- the light fitting can only be connected to an electrical network which is installed and protected ac-
cording to valid regulations and norms
- installation, removal and maintenance can only be made by a competent and skilled person

MANIPULACE
- nasadíme bezpečnostní sklo a zajistíme šrouby
ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA
- čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem
- setření vlhkou houbouosušit čistou bílou tkaninou

HANDLING
- xxxxxxxxxxxxxxxxx
CLEANING
- use a clean sponge, tepid water and some mild detergent
- then rinse with water and use the sponge again when necessary
- dry using a clean cloth

CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE
DECKENLEUCHTE 
IP20
MATERIAL: Stahlblech, Sicherheitsglas
VORSICHT !!!
Die mit dem elektronischen Dämmerungsvorschaltwiderstand stehen unter ständiger Spannung

VERANKERUNG DER DECKENLEUCHTEN
- In die Hohldecken sollen nur die Dübel aus Metall von geeigneten Typen verwendet werden.
- In die monolithischen Decken sollen die chemischen Anker verwendet werden.
ACHTUNG! Verwenden Sie nie die Dübel aus Kunststoff!
- Der Spalt zwischen die Leuchte und die Decke nachstucken und verputzen.
ACHTUNG! Verwenden Sie nie Silikon oder Acryl!

ANSCHLUSS
- Die Leuchte wird an  Stromnetz angeschlossen 
HINWEIS
- die Leuchte ist nur an das Stromnetz anzuschließen, dessen Installation und Sicherung den gültigen 
Normen und Vorschriften entsprechen 
- Montage, Demontage und Instandhaltung darf nur eine qualifizierte Person nach gültigen Verordnun-
gen durchführen

HANDHABUNG

- Sicherheitsglas aufsetzen umd mit Schrauben befestigen
REINIGUNG DER LEUCHTE 
- Mit sauberem Schwamm und lauwarmem Wasser mit dem Reinigungsmittel
- Mit feuchtem Schwamm abwischenMit sauberem weißen Gewebe abtrocknen
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