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CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA

KOTVENÍ 

PŘIPOJENÍ

MANIPULACE

STROPNÍ SVÍTIDLO (NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO) 
IP20
MATERIÁL : ocel. plech práškově barvený, saténové opálové sklo,vyztužená sádra s vlhkuodolným 
omyvatelným povrchem

- do sádrokartonového podhledu vykružte otvor o průměru 70 mm
- zapojte elektrický kabel a zasuňte tělo spotu do otvoru, upevněte pružinami
- minimální prostor nad sádrokartonem musí být 90 - 100 mm

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

- se sádrovým korpusem svítidla manipulujte vždy v přiložených rukavicích, které jsou součástí
každého balení, předejdete zbytečnému zašpinění svítidla a následnému omývání
ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA
- čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem, opláchnout pouze vodou a setřít čistou novou houbou
- osušit čistou bílou savou látkou

SPOTY : S 20, S 21, S 22  
SPOTS

CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE
DECKENLEUCHTE 
IP20
MATERIAL : Stahlblech pulvergefärbt, Sicherheitsglas, bewährter Gips mit der feuchtbeständigen 
abwaschbaren Oberfläche

ANSCHLUSS 
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
Verordnungen durchführen

VERANKERUNG
- in die Gipskartonunterzüge ist eine Öffnung mit Durchmesser von 70 mm auszukehlen
- einzuschieben und nach dem Anschluss des Stromkabels in die vorbereitete Öffnung mittels Federn
abzusichern
- min. Raum über dem Gipskarton muss 90 – 100 mm betragen

HANDHABUNG
- den Gipskorpus der Leuchte haben Sie immer in den beigelegten Handschuhen hand, die ein Bes-
tandteil jeder Packung sind, Sie beugen die unnötige Verschmutzung der Leuchte und das Folgeab-
waschen vor
REINIGUNG DER LEUCHTE - mit einem sauberen Schwamm und lauem Wasser mit Haushaltsreini-
ger, nur mit Wasser abspülen und mit einem reinem neuen Schwamm abwischen
- mit reinem weißen saugfähigem Stoff abtrocknen
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PRODUCT DESCRIPTION

CONNECTING

INSTALLATION

HANDLING

CEILING SUSPENSION LIGHT
IP20
MATERIAL : powder-coated steel sheet, satin opal glass, reinforced plaster with humidity-resistant 
washable surface

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

- make a hole of 70 mm diameter in the plasterboard
- connect the cable, insert the spot into the hole and secure it with the springs
- the space above the plasterboard must be 90 - 100 mm

- always use the included polythene gloves when handling the plaster part of the light to avoid stains
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
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