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Všeobecná bezpečnostní upozornění a pokyny k montáži

Význam symbolů použitých v návodu k montáži:
VAROVÁNÍ:
při nerespektování hrozí možnost těžkého nebo dokonce smrtelného úrazu.
OPATRNĚ:
při nerespektování hrozí možnost středního nebo lehkého úrazu nebo škod na majetku.
UPOZORNĚNÍ:
označuje tipy k použití a užitečné informace.
Tento návod k montáži a k použití si uschovejte v blízkosti řídicí jednotky/osvětlovacího tělesa, abyste si
kdykoli mohli nalistovat bezpečnostní pokyny a důležité informace k obsluze. Respektujte také speciální
bezpečnostní pokyny a informace v jednotlivých kapitolách.
	
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Díky tomu využijete všechny
přednosti, které přístroj nabízí, a předejdete škodám a úrazům.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neodborná montáž může mít za následek nebezpečí požáru!
Elektrické připojení smí provádět výhradně kvalifikovaný odborný personál.
Dodržujte potřebná bezpečnostní opatření podle předpisů VDE 0100 § 49 DA/6 a VDE 0100 díl 703/11.82 §4.
Ani při respektování potřebných ochranných opatření nelze zcela vyloučit všechna rizika nehod.
Připojení musí být provedeno podle schématu zapojení.
Než bude osvětlovací těleso uvedeno do provozu, je třeba zkontrolovat, zda jsou všechna připojení spojena
bezpečně tak, aby se nemohla uvolnit.
Aby si děti nehrály s přístrojem, musí být neustále pod dozorem.
Tento návod k montáži a k použití si uschovejte v blízkosti řídicí jednotky, abyste si kdykoli mohli
nalistovat bezpečnostní pokyny a důležité informace k obsluze a údržbě.
Respektujte také speciální bezpečnostní pokyny a informace v jednotlivých kapitolách.
Respektujte zejména rozměrové údaje a pokyny.
Při výskytu zvláštních problémů, které nejsou v tomto návodu k použití dostatečně podrobně popsány,
se pro vlastní bezpečnosti obracejte na svého dodavatele.
Svévolné změny a přestavby osvětlovacího tělesa jsou z bezpečnostních důvodů zakázány
a vedou ke ztrátě záruky a ručení výrobce.
V případě poškození osvětlovacího tělesa je přísně zakázáno ho rozsvěcet.
Osvětlovací těleso smí být používáno pouze vybalené z obalu.
Za provozu se osvětlovací těleso rozehřeje a je horké. Horký je i vnější kryt osvětlovacího tělesa.
Za provozu se osvětlovacího tělesa nikdy nedotýkejte holýma rukama.
Celý výrobek je zakázáno jakkoli upravovat nebo přestavovat. Změny na osvětlovacím tělese mají za následek zánik záruky (ručení).
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Návod k montáži – jen pro kvalifikovaný personál
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Montáž a elektrické připojení
Před instalací:

Osvětlovací těleso opatrně vyjměte z obalu.
Než osvětlovací těleso rozsvítíte, ujistěte se, že se během přepravy nepoškodilo. V případě poškození elektrických dílů je zakázáno osvětlovací těleso používat. Opravy smí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.
Obalový materiál chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Nebezpečí udušení!

Instalace

Tento výrobek smí být instalován pouze kvalifikovaným elektrikářem.
Před instalací musí být přívodní vedení na straně budovy odpojena od elektrického napájení
a musí být zajištěna proti opětovnému zapnutí. K tomu povolte odpovídající pojistkový automat v rozvodné
skříni domácí instalace.
Za provozu venku se doporučuje zajistit venkovní osvětlení pomocí proudového chrániče.
Dbejte, aby byl podklad vhodný a aby byl schopen trvale a spolehlivě nést hmotnost osvětlovacího tělesa.
Kryt osvětlovacího tělesa přidržte v požadované montážní poloze a vyznačte si otvory k vrtání.
K upevnění osvětlovacího tělesa použijte vhodné šrouby.
Dbejte, aby se žádný kabel nepoškodil.
Přívody elektrického napájení protáhněte otvorem krytu osvětlovacího tělesa. Dbejte a čisté a těsné protažení
přívodů těsněním.
Nyní připojte přívodní kabely domovní instalace ke šroubovým svorkám osvětlovacího tělesa. Nejdříve připojte
žlutozelený ochranný vodič a poté obě zbývající vedení. Hnědý (nebo černý) kabel je zpravidla fázovým vodičem; připojte ho ke svorce označené „L“. Modrý vodič musí být připojen ke svorce označené „N“.
z řídící jednotky
from control unit
de l‘unité de commande
dalla centralina
de besturingseenheid
från styrenheten

Kabel nepřehýbejte; dbejte, aby na kabel a zástrčky nepůsobil žádný tah ani krouticí síla.
Všechny kabely a izolace chraňte před případným poškozením.
Znovu zkontrolujte řádné připojení.
Namontuje osvětlovací prostředek (viz výměna osvětlovacího prostředku).
Pojistkový automat v rozvodné skříni domácí instalace opět zapněte.
Typový štítek nesmí být odstraněn.

Návod k použití pro uživatele
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Návod k obsluze pro uživatele
Výměna osvětlovací prostředku:

Používejte pouze osvětlovací prostředky typu žárovka o příkonu max. 40 W, E 27. Používání jiných osvětlovacích prostředků může mít za následek přehřívání.
Před výměnou osvětlovacího tělesa přerušte přívod elektrického proudu.
Jestliže se provede výměna osvětlovacího prostředku bezprostředně po jeho výpadku, nechejte osvětlovací
těleso nejdříve dostatečně vychladnout.
Sejměte ochranný kryt a ochranné sklo.
Vadný osvětlovací prostředek opatrně vyšroubujte z objímky.
Do objímky opatrně zašroubujte nový osvětlovací prostředek. Nepoužívejte násilí ani příliš silný tlak.
Před uvedením do provozu zkontrolujte správné usazení osvětlovacího prostředku v objímce.
Znovu namontujte ochranné sklo a ochranný kryt.
Při montáži dbejte na správné usazení těsnění mezi krytem osvětlovacího tělesa a ochranným sklem.

Péče a údržba:

Před čištěním zajistěte, aby byl přerušen přívod elektrické energie.
K čištění používejte suchou nebo lehce navlhčenou utěrku.
K čištění nikdy nepoužívejte žádné chemikálie ani abrazivní prostředky.

Záruční podmínky

Společnost sentiotec GmbH je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a chceme, aby pro vás byly do budoucna přínosem! Proto poskytujeme 5letou záruku v soukromém sektoru a 2letou při komerčním použití.
Předpoklad pro tuto záruku:
• Osvětlovací těleso bylo instalováno autorizovanou specializovanou firmou;
• Přístroje jsou provozovány v souladu s návody k obsluze sentiotec;
• Nároky ze záruky musí být společnosti sentiotec doručeny v záruční lhůtě.
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Ze záruky je vyloučeno následující:
Vady či škody způsobené použitím v rozporu s určením. Záruční doba začíná běžet od vystavení faktury výrobcem
kabiny. Předpokladem je předložení originální faktury.
Při změnách přístroje, které byly provedeny bez výslovného souhlasu výrobce, zanikají veškeré nároky na záruku.
Záruční doba se neprodlužuje ani neobnovuje záručním plněním.
Pokud přístroj vykazuje vadu, vraťte ho svému prodejci sauny.
Změny, které budou provedeny bez výslovného souhlasu výrobce, povedou ke ztrátě záruky!
Tato záruka zahrnuje náhradu za vadné díly přístroje s výjimkou známek běžného opotřebení.
Osvětlovací prostředky jsou spotřební materiál a jsou vyňaty ze záruky.
V případě reklamací musí být přístroj zaslán v originálním obalu nebo v odpovídajícím vhodném obalu –
ochrana proti poškození během přepravy – našemu servisnímu oddělení.

Návod k montáži a použití
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Likvidace

Obalové materiály zlikvidujte podle směrnic platných pro jejich likvidaci.
Stará zařízení obsahují recyklovatelné materiály. Stará zařízení proto neodkládejte na nejbližší skládku,
ale informujte se u své městské nebo obecní správy o možnostech opakovaného použití těchto zařízení.
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Technické údaje
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Rozsah dodávky

Připojení 220-240 V, 50 Hz, 1x max. 40 W
Typ krytí IP54
Třída ochrany I
Osvětlovací prostředek žárovka max. 40 W, E 27
Hmotnost: 0,64kg
Rozměry: 215 mm x 110 mm x 100 mm

1 osvětlovací těleso na venkovní zeď
Návod k instalaci a obsluze
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