SOLO LED osvětlení – INSTRUKCE INSTALACE
Děkujeme, že jste si vybrali LT SOLO LED osvětlení.

Montáž a zapojení musí provádět
odborná elektro firma/resp.pracovník s
potřebnou kvalifikovanou odborností.

VAROVÁNÍ:
Přečtěte si pozorně - Tyto pokyny obsahují nezbytné informace pro správnou instalaci, použití a efektivitu provozu výrobku.
Před instalací a provozem přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Nedodržení pokynů může vést k požáru, úrazu
elektrickým proudem, vážnému zranění, smrti nebo poškození majetku *.
Uložte tyto pokyny a často si je přečtěte o pokračování bezpečného provozu a instrukce budoucích uživatelů, pokud
je to nutné.
*Společnost Cinier nezodpovídá za žádné zranění, ztráty, nároky, škody nebo jakékoli přímé, náhodné nebo následné škody
jakékoliv povahy, které vzniknou mimo záruku společnosti Cinier International.
DŮLEŽITÉ:
Pro všechny technické informace týkající se instalace osvětlení LT SOLO LED kontaktujte prosím svého místního prodejce
nebo pište na e-mailovou adresu info@stakohome-innovation.com.
Všechny osvětlení LED SOLO jsou před expedicí testovány a ověřovány. Pokud zásilka dorazí zřetelně poškozena, ihned
uveďte poznámku o poškození kurýrovi. Nechte si poznámku o poškození od dodavatele podepsat. Jakékoliv závady, které
byly zaznamenány po dodání, musí být oznámeny výrobci do 48 hodin.
Výrobní vady jsou zahrnuty v záruční smlouvě (viz. záruční list). Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávné
instalace, nesprávné údržby, nesprávné manipulace nebo skladování.
Vyndejte LT SOLO® Led z krabice a při instalaci přístroje používejte tenké gumové rukavice, aby se zabránilo riziku otisků
prstů na výrobku.
Instalace musí být provedena podle pokynů výrobce nebo jakýmkoli jiným způsobem, který považuje dodavatel s licencí
za vhodnou, pokud je v souladu s platnými právními předpisy a místními stavebními předpisy. Bezpečnostní pravidla musí
být přísně respektována.
OBSAH:
1 LT SOLO osvětlení s centrálním propojovacím boxem, kde je LED sběrnice pro 120V nebo 24VDC
1 obdelníkový rám 104x42 cm se zabudovaným LED svítícím pruhem pracujícím na 24V DC
1 sochařský motiv, který se instaluje přes středový panel
1 kryt pro elektrický drát 24 V, který vede od rámu k centrální jednotce, pokud nemůže být spuštěn uvnitř stěny
1 návod instalaci a obsluze
1 instalační šablona
1 dálkové ovládání pro ovládání svítidla.
ÚDRŽBA:
Na sochu nepoužívejte žádné čisticí prostředky, vosk ani leštidlo. Je-li to nutné, jemně vyčistěte trochou mýdla a vody
pomocí měkké houby. Na světelný zdroj LED nenanášejte žádnou vodu.
www.luxusni-radiatory.cz

1 ‐ Ukázka balení LT SOLO LED světla

2.1 - Otočte sochařský motiv umístěný na středovém panelu,
abyste dosáhli na bezpečnostní šroub umístěný na zadní
straně.
Odšroubujte bezpečnostní šroub, abyste oddělili sochařský
motiv od centrálního panelu.
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2.2 - Bezpečnostní šroub je umístěn nahoře a na boku
centrálního panelu.
Posunutím středového panelu jej odpojte od sochařského
motivu.

3 ‐ Použijte instalační šablonu (součástí balení), k nalezení otvorů,
které mají být vyvrtány do zdi.
4 otvory pro upevnění obdélníkového rámu na stěnu
3 otvory pro upevnění středového panelu na stěnu (2 nahoře,
1 dolů)
1 otvor pro přivedené napájení
2 otvory, je-li vybrána volba pro spuštění vodiče pro nízké napětí
mezi centrálním panelem a obdélníkovým rámem.
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4 ‐ Umístěte šablonu na stěnu, kde má být světlo instalováno.
Osvětlení LT SOLO lze instalovat pouze na stěnu a ve svislé poloze.

5.1 ‐ Vytvořte všechny potřebné otvory pro obdélníkový rám, centrální
panel a vodič pro nízké napětí.
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5.2 ‐ Proveďte všechny požadované otvory pro instalaci obdélníkového
rámu, centrálního panelu, a je-li to možné 24 V drát veďte tak, aby byl
mezi dvěma otvory pro obdélníkový rám.

6.1 - Zajistěte centrální panel na stěně.
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6.2 - Mějte na paměti, že pro upevnění středového panelu
na stěnu, nejsou šrouby k dispozici, a musí být vybrány podle
typu stěny.

6.3 - Mějte na paměti, že pro upevnění středového panelu
na stěnu, nejsou šrouby k dispozici, a musí být vybrány podle
typu stěny.
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7 ‐ Jakmile je centrální panel upevněn na stěnu, přiveďte napájecí zdroj
do propojovacího boxu centrálního panelu a připojte všechny 3 vodiče
(L, N, ochrannný vodič PE) k dostupným konektorům.

8.1 - Obdélníkový rám na stěně zajistěte dvěma šrouby nahoře
a dvěma šrouby v dolní části. Myslete na to, že šrouby nejsou
k dispozici a je třeba je vybrat podle typu stěny.
!!!! Buďte opatrní a nepoškoďte rám šroubovákem při upevňování
ke stěně.
Důrazně doporučujeme nepoužívat elektrický šroubovák!
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8.2 - Zajistěte obdélníkový rám na stěně v horní a spodní části.
!!!! Buďte opatrní a nepoškoďte rám šroubovákem při
upevňování ke stěně.
Důrazně doporučujeme nepoužívat elektrický šroubovák!

9.1 - Pokud se rozhodnete zapustit drát pro nízké napětí
do stěny, je nutné provést 2 další otvory, které se budou
pohybovat od středového panelu k obdélníkovému rámu.
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9.2 - Pokud se rozhodnete nezakrývat nízké napětí do stěny,
pak jej můžete namontovat na povrch pomocí dodaného kabelového
krytum, skryjte kabel mezi středovým panelem a obdélníkovým rámem.

9.3 - Skrz: volba zapuštění kabelu nízkého napětí
do zdi mezi centrálním panelem a obdelníkovým
rámem.

www.luxusni-radiatory.cz

9.4 - Pokud není možné zapustit drát pro nízké napětí do stěny,
je možné jej upevnit na dokončenou stěnu a použít kryt kabelu
k jeho ukrytí.

9.5 - Umístěte kryt kabelu na drát nízkého napětí.
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10.1 - Připojte dva vodiče k dostupným konektorům.

10.2 ‐ Připojte drát nízkého napětí, přicházejícího z obdélníkového
rámu, ke konektorům terminálu ve spodní části centrálního panelu.
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11.1 ‐ Obdélníkový rám a centrální panel jsou nyní instalovány
a připojeny k napájecímu zdroji.

11.2 - Nyní můžete znovu připojit napájení, zapnout přepínač
a spusťte světlo pomocí dodaného dálkového ovládání,
abyste zapnuli světelný zdroj LED.
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12.1 - Namontujte krycí desku v dolní části,
abyste skryli šrouby a vodič.

12.2 - Namontujte krycí desku v dolní části, abyste
skryli šrouby a vodič.
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12‐2 - Namontujte krycí desku nahoře, abyste skryli šrouby.

12.3 - Namontujte vrchní krycí desku nahoře, abyste skryli šrouby.
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13.1 - Znovu vypněte napájení a zkontrolujte, zda elektrický vodič
nevyčnívá na přední straně centrálního panelu.
Namontujte sochařský motiv tím, že ji držíte s bílými rukavicemi
nebo čistou látkou, držte ji v horní části rámu a posuňte ji do držáku.
Přitiskněte zadní část sochařského motivu před středový panel
a posuňte ho dolů, aby se oba válcové háky mohly zachytit a opřít
v každém z obou otvorů na přední straně středového panelu.

13.2 - Každý válcový hák na zadní straně sochařského motivu musí
být zasunut co nejdále do každého otvoru na přední straně
centrálního panelu.

13.3 - Upevňovací mechanismus válcových háčků pro
zapojení do dvou otvorů na přední straně centrálního
panelu.
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14 – Používejte rukavice k instalaci sochařského motivu.

15 ‐ Utáhněte bezpečnostní šrouby na boční straně jednotky.

Ukázka kompletní instalace.
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