Svetlo na saunu
A-910
max. 40 W/IP54
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Všeobecné bezpečnostné a inštalačné pokyny

Význam znakov použitých v návode na inštaláciu:
VÝSTRAHA:
v prípade nerešpektovania môže dôjsť k vážnemu alebo dokonca smrteľnému zraneniu.
POZOR:
v prípade nerešpektovania môže dôjsť k miernemu až ľahkému zraneniu alebo poškodeniu majetku.
POZNÁMKA:
poskytuje tipy na použitie a užitočné informácie.
Uchovávajte tento návod na inštaláciu a obsluhu starostlivo v blízkosti riadenia/svetla, aby ste si vždy
mohli pozrieť bezpečnostné pokyny a dôležité prevádzkové informácie. Dodržujte tiež špeciálne bezpečnostné pokyny jednotlivých kapitol.
	
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Tak využijete všetky výhody,
ktoré ponúka zariadenie a vyhnete sa poškodeniu a zraneniu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neodborná inštalácia môže viesť k požiaru!
Elektrické pripojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.
Dodržujte potrebné ochranné opatrenia podľa smerníc VDE 0100 § 49 DA/6 a VDE 0100 časť 703/11.82 § 4.
Napriek rešpektovaniu potrebných ochranných opatrení nie je možné vylúčiť všetky riziká úrazu.
Pripojenie sa musí vykonať podľa schémy zapojenia.
Pred uvedením lampy do prevádzky musíte skontrolovať, či sú bezpečne pripojené všetky pripojenia.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Uchovávajte tento návod na inštaláciu a obsluhu v tesnej blízkosti riadenia, aby ste si vždy mohli pozrieť
bezpečnostné pokyny a dôležité prevádzkové informácie.
Dodržujte tiež špeciálne bezpečnostné pokyny jednotlivých kapitol. Venujte zvláštnu pozornosť
rozmerom a pokynom.
Ak sa vyskytnú nezvyčajné problémy, ktoré nie sú dostatočne podrobne uvedené v tomto návode,
kontaktujte kvôli vašej vlastnej bezpečnosti svojho dodávateľa.
Neoprávnené zmeny alebo úpravy na svetle nie sú z bezpečnostných dôvodov povolené a vedú
k zániku záručného plnenia a záruky.
Uvedenie do prevádzky je prísne zakázané v prípade poškodenia svetla.
Svetlo smiete prevádzkovať iba bez obalu.
Počas prevádzky sa žiarovka zohrieva. Aj vonkajší kryt lampy sa zohrieva. Počas prevádzky sa nedotýkajte
svetla holými rukami.
Nesmiete meniť a prerábať celý výrobok. Zmeny na svetle vedú k zániku záruky (záručného plnenia).
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Inštalácia a elektrické pripojenie
Pred inštaláciou:

Opatrne vyberte svetlo z obalu.
Pred uvedením svetla do prevádzky sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodilo. Svietidlo sa nesmie
používať pri poškodení elektrických častí. Opravy smie vykonávať len odborník z oblasti elektriky.
Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nebezpečenstvo zadusenia!

Inštalácia

Tento výrobok môže inštalovať iba kvalifikovaný odborník z oblasti elektriky.
Pred inštaláciou musia byť prípojky na strane budovy bez napájania
a zabezpečené proti opätovnému pripojeniu. Za týmto účelom uvoľnite príslušný istič inštalácie domu.
V prípade prevádzky vo vonkajšom prostredí sa odporúča upevniť vonkajšie svetlo pomocou prúdového chrániča.
Uistite sa, že povrch je vhodný na trvalé a spoľahlivé zaťaženie hmotnosťou svetla.
Podržte kryt svetla v požadovanej polohe inštalácie a označte otvory na vŕtanie.
Na upevnenie svetla použite vhodné skrutky.
Uistite sa, že sa nepoškodia žiadne vedenia.
Prívod elektrického prúdu veďte cez otvor na kryte svetla. Dbajte na čistý a tesný priechod prívodného
potrubia cez tesnenie.
Teraz pripojte prípojné káble inštalácie domu ku skrutkovým svorkám svetla. Najskôr pripojte zelenožltý
ochranný vodič a potom ďalšie dva káble. Spravidla je hnedý (alebo čierny) kábel fázový vodič,
pripojte ho na svorku označenú „L“. Modrý vodič musíte pripojiť na svorku označenú „N“.
z riadiacej jednotky
from control unit
de l‘unité de commande
dalla centralina
de besturingseenheid
från styrenheten

Nelámte kábel. Uistite sa, že káble a konektory sú bez ťažných a otáčavých síl. Chráňte všetky káble a izolácie
pred možným poškodením.
Skontrolujte ešte raz správne pripojenie.
Nainštalujte svetelný zdroj (pozrite časť Výmena svetelného zdroja).
Znova zapnite istič inštalácie domu.
Typový štítok nesmiete odstrániť.

Návod na použitie pre používateľa
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Návod na použitie pre používateľa
Výmena svetelného zdroja:

Používajte iba svetelné zdroje typu žiarovky, max. 40 W, E 27. Používanie iných svetelných zdrojov môže spôsobiť prehriatie.
Pred výmenou svetelného zdroja musíte odpojiť prívod elektrického prúdu.
Ak svetelný zdroj vymieňate bezprostredne po zlyhaní žiarovky, musíte nechať svetlo dostatočne
dlhú dobu vychladnúť.
Odstráňte ochranný kryt a ochranné sklo.
Opatrne vytočte pokazený svetelný zdroj z objímky.
Opatrne zaskrutkujte nový svetelný zdroj do objímky. Nepoužívajte silu ani nadmerný tlak.
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je svetelný zdroj v objímke v správnej polohe.
Opätovne namontujte ochranné sklo a ochranný kryt.
Pri inštalácii sa uistite, že je správne nasadené tesnenie medzi krytom svetla a ochranným sklom.

Starostlivosť a údržba:

Pred čistením sa musíte uistiť, že je odpojený prívod elektrického prúdu.
Na čistenie používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
Na čistenie nikdy nepoužívajte chemikálie alebo mechanické čistiace látky.

Záručné podmienky

Spoločnosť sentiotec GmbH je presvedčená o kvalite svojich výrobkov, a preto vám chceme umožniť,
aby ste v budúcnosti z toho profitovali! Preto poskytujeme 5-ročnú záruku v súkromnom sektore
a 2 roky pre komerčné využitie.
Predpoklad pre toto plnenie záruky:
• svetlo inštaloval autorizovaný odborník,
• zariadenia prevádzkujete podľa návodu na inštaláciu a obsluhu spoločnosti sentiotec,
• nárok na záruku sa uzatvára so spoločnosťou sentiotec v rámci záručnej lehoty.
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Výnimkou zo záruky sú:
Chyby alebo škody spôsobené nesprávnym používaním. Záručná lehota začína od vystavenia faktúry výrobcu kabíny. Predpokladom je predloženie originálnej faktúry.
Zmeny na zariadení vykonané bez výslovného súhlasu výrobcu majú za následok stratu nároku na záruku.
Záručným servisom nie je možné predĺžiť ani obnoviť záručnú dobu.
V prípade, ak váš prístroj vykazuje chybu, vráťte ho svojmu predajcovi sáun.
Zmeny vykonané bez výslovného súhlasu výrobcu vedú k strate záruky!
Táto záruka pokrýva kompenzáciu poškodených častí prístroja s výnimkou bežných znakov opotrebovania.
Žiarovky sú spotrebný materiál a vylúčené zo záruky
V prípade reklamácií musíte zaslať prístroj na naše servisné oddelenie v originálnom balení alebo
vo vhodnom balení riziko poškodenia pri preprave.
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Likvidácia

Obalové materiály likvidujte podľa platných smerníc na likvidáciu.
Staré prístroje obsahujú opakovane použiteľné materiály. Preto jednoducho nevyhadzujte staré prístroje
na najbližšiu skládku, ale požiadajte vaše mesto alebo miestnu samosprávu o možnosť recyklácie.
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Technické údaje
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Rozsah dodávky

Pripojenie 220 - 240 V; 50 Hz, 1 x max. 40 W
Spôsob ochrany IP54
Trieda ochrany I
Svetelný zdroj žiarovka max. 40 W, E 27
Hmotnosť: 0,64 kg
Rozmery: 215 mm x 110 mm x 100 mm

1 kus vonkajšieho svetla na stenu
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