
SK Inštalačný manuál pre prachotesné LED osvetlenie Solight WPR-18W-00x 

Vážený zákazník, ďakujeme  Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a 
dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte 
neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo 
uschovajte. 

Montáž môže uskutočniť len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky. Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej 
energie. 

Zavesenie na strop za oceľové lanká (obrázok 1) 

1. Určite miesto, na ktoré chcete svietidlo umiestniť. 
2. Vyvŕtajte otvory, vložte do nich hmoždinky a skrutkovačom pripevnite skrutky do hmoždinky 
3. Naskrutkujte lanko na skrutkovicu 
4. Prevlečte malé skrutky s podložkami plechovými držiakmi. Skrutky zaskrutkujte do zvyšných konektorov na oceľových 

lankách. 
5. Nacvaknite dva plechové držiaky do drážok na zadnej strane svietidla. 
6. Ak chcete upraviť dĺžku oceľových laniek, zatlačte poistku a lanko posuňte. Potom poistku uvoľnite. 

Ak chcete svetlo pripevniť napriamo bez 
použitia oceľových laniek, použite k tomu 
dodávané plechové držiaky, podložky, skrutky a 
matice.  

Vzájomné prepojenie viacero svietidiel 
(obrázok 2) 

Súčasťou balenia sú štyri prepojovacie pliešky, 
ktorými môžete spojiť viacej svetiel dohromady.  

1. Pomocou plochého skrutkovača odklopte kryt na jednom z koncov oboch svietidiel 
2. Zložte veľký plastový kryt na spodnej strane oboch svietidiel 
3. Potom odskrutkujte skrutky na prepojovacích plieškoch 
4. Nasuňte pliešky do vnútorných drážok a pevne dotiahnite. Potom nasuňte pliešky do drážok s otvormi na hornej strane 

svietidla a skrutky pevne dotiahnite. Nacvaknite spodné kryty. viac obrázok 2. 

K zaisteniu dochádza vyhnutím plieškov vplyvom skrutkovania. Nesnažte sa zaskrutkovať skrutky do otvorov pre zaisťovacie 
packy koncových krytov.  

Zapojenie prívodného kábla 

1. Vypnite prívod elektrickej energie. 
2. Zapojte drôty do svorkovnice: 

L: Fáza = hnedý, alebo červený kábel 
N: Nulový vodič = modrý, alebo čierny kábel 

: Uzemňovací vodič = zelenožltý kábel 

Každý diel je potrebné napájať samostatne! 

Parametre 

Vstup AC 220 - 240V Svetelný tok 1500lm ± 5% 
Príkon 18W Teplota svetla 4000K (neutrálna biela) 
Stupeň krytia IP20 Materiál Hliník 
Rozmery 315x315x80mm Prevádzková teplota -15°C až +45°C 

 

Jednotlivé LED zdroje nie je možné meniť. 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. Na výrobok je vystavené prehlásenie o 
zhode podľa platných predpisov. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.cz 
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