
CZ Instalační manuál pro prachotěsné LED osvětlení Solight WPR-27W-00x 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte 
je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné 
manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. 

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně 
pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Před instalací vypněte přívod elektrické energie. 

Zavěšení na strop za ocelová lanka (obrázek 1) 

1. Určete místo, na které chcete svítidlo umístit. 
2. Vyvrtejte otvory, vložte do nich hmoždinky a šroubem připevněte šroubovici do hmoždinky 
3. Našroubujte lanko na šroubovici 
4. Provlékněte malé šrouby s podložkami plechovými držáky. Šrouby zašroubujte do zbývajících konektorů na ocelových 

lankách. 
5. Nacvakněte dva plechové držáky do drážek na zadní straně svítidla. 
6. Chcete-li upravit délku ocelových lanek, zamáčkněte pojistku a lanko posuňte. Poté pojistku uvolněte. 

Chcete-li světlo připevnit napřímo bez použití 
ocelových lanek, použijte k tomu dodávané 
plechové držáky, podložky, šrouby a matice. 

Vzájemné propojení vícero svítidel (obrázek 2) 

Součástí balení jsou čtyři propojovací plíšky, 
kterými můžete spojit více světel dohromady.  

1. Pomocí plochého šroubováku odklopte 
kryt na jednom z konců obou svítidel 

2. Sundejte velký plastový kryt na spodní straně obou svítidel 
3. Poté odšroubujte šroubky na propojovacích plíškách 
4. Nasuňte plíšky do vnitřních drážek a pevně dotáhněte. Poté nasuňte plíšky do drážek s otvory na horní straně svítidla a 

šroubky pevně dotáhněte. Nacvakněte spodní kryty. viz obrázek 2. 

K zajištění dochází vyhnutím plíšků vlivem šroubování. Nesnažte se zašroubovat šroubky do otvorů pro zajišťovací packy 
koncových krytů.  

Zapojení přívodního kabelu 

1. Vypněte přívod elektrické energie. 
2. Zapojte dráty do svorkovnice: 

L: Fáze = hnědý, nebo červený kabel 
N: Nulový vodič = modrý, nebo černý kabel 

: Uzemňovací vodič = zelenožlutý kabel 

Každý díl je potřeba napájet samostatně! 

Parametry 

Vstup AC 220 - 240V Světelný tok 2300lm ± 5% 
Příkon 27W Teplota světla 4000K (neutrální bílá) 
Stupeň krytí IP20 Materiál Hliník 
Rozměry 580x325x80mm Provozní teplota -15°C až +45°C 

 

Jednotlivé LED zdroje nelze měnit. 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

Na výrobek je vystaveno prohlášení o shodě dle platných předpisů. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení 
na www.solight.cz 
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