TRIO LED osvětlení – INSTALAČNÍ INSTRUKCE
Děkujeme, že jste si vybrali osvětlení LT TRIO LED.

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 si pozorně přečtěte následující pokyny. Nedodržení pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým
proudem, vážnému zranění, smrti nebo poškození majetku *.
Uložte si tyto instrukce a častěji si je přečtěte pro bezpečné pokračování provozu zařízení nebo pro budoucí uživatele
produktu, 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 světelného zdroje LT TRIO® se obraťte na svého místního prodejce www.stakohome-innovation.com nebo www.cinier.com.
Všechny LT TRIO® LED osvětlení jsou před odesláním testovány a ověřeny. Pokud objednávka projeví jakékoliv známky
poškození při přijetí, prosíme uveďte příslušné připomínky přepravci k potvrzení podpisem. Jakákoliv závada, která byla
zaznamenána po dodání, musí být oznámena do 48 hodin.
Výrobní vady jsou zahrnuty v záruce na výrobek. Záruka se nevztahuje na škody v důsledku nesprávné instalace, nesprávné
údržby, nesprávného skladování nebo špatné manipulace.
Vyndejte LT TRIO® LED osvětlení 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 bude považovat dodavatel
s licencí za vhodný, a bude v souladu s platnými místními právními a stavebními předpisy. Bezpečnostní pravidla musí být
přísně respektována bez vyjímky.
OBSAHUJE:
1 svítidlo s centrálním panelem s držákem a LED ovladačem 100V / 277V pro nízké napětí 24V DC,
1 dálkové ovládání,
1 IOM.
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Jak správně namontovat LT TRIO LED.

Šroubek na
horní straně skříňky

1 - Odstraňte 2 šrouby z krytu spojovací skříňky (umístěné na horní a spodní straně středového panelu) a posuňte kryt
směrem doprava, abyste jej odstranili.

Šroubek na spodní straně
skříňky centrálního panelu

TRIO LED osvětlení – INSTALAČNÍ INSTRUKCE

VÝŘEZ PRO PŘÍVOD NAPÁJENÍ 230V K
PŘIPOJENÍ 3 VODIČŮ: N, L, ochranný vodič PE

OTVORY PRO UPEVNĚNÍ
NA ZEĎ
OTVORY PRO
UPEVNĚNÍ NA ZEĎ

2‐ Namontujte a zajistěte středovou konzolu na stěně nebo stropě pomocí 4 upevňovacích bodů.
3‐ Po ověření vypnuté elektrické sítě na jističi, zapojte tři vodiče z napájecího kabelu do svorkovnice TRIO LED.
4‐ Jakmile jsou 3 vodiče zapojeny (N, L, ochranný vodič PE), znovu zapněte elektrickou síť na jističi a dálkovým
ovladačem zapněte osvětlení TRIO LED.
5‐ Po opětovném vypnutí světla zkontrolujte, zda žádný elektrický vodič nepřekáží tomu, abychom vrátili kryt centrálního
panelu zpět.
6- Umístěte kryt a použijte zas 2 šrouby, k upevnění krytu na centrální panel.
7- Použijte dálkový ovladač (on/off) k zapnutí nebo vypnutí světla.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:
Na rámy nepoužívejte žádné rozpouštědla ani polykarbonáty.
V případě potřeby, používejte pouze minimální množství čisté vody s jemným mýdlem a měkkou houbou nebo látkou.
Na osvětlení NEPOUŽÍVEJTE žádné velké množství vody.
Nezakrývejte zařízení žádnou látkou.
V případě nesprávné funkce zařízení kontaktujte dodavatele.
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Jak používat dálkové ovládání pro osvětlení LT TRIO LED.
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