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1.   ZDROJ

1.1.  Napájecí zdroj pro „PODSVÍCENÉ ŽLAB“  NZ-12VDC-5W  
        (110-240VAC  30mA 50-60Hz/+12VDC  0,41A  IP67) 

2.   SVĚTELNÝ ZDROJ  LED

2.1.  led osvětlovací páseK (napájení: 12vdc)
2.2.  propojovací kabel  5m
2.3.  flexbilní trubka 5m
2.4.  smršťovací, samoletovací vodotěsná spojka   2 ks

3.   POZNÁMKY

3.1.  Používejte pouze dle návodu
3.2.  Nepoužívejte elektronická zařízení citlivá na magnetické pole (zdravotnická zařízení)
3.3.  Používejte jen zdroj doporučený prodejcem 
3.4.  Zdrojem lze napájet více světelných zdrojů LED avšak jen do maximálního zatížení 
        zdroje
3.5.  Zdroj  namontujte do instalační krabice mimo dosah vody dle platných norem příslušné 
        země 
3.6.  Instalace osvětlovacího zařízení musí provádět firma s příslušným oprávněním v oboru 
        elektro pro danou zemi

4.   INSTALACE  OSVĚTLENÍ TLAČÍTKA

4.1.  Při instalaci tlačítka je nutné nainstalovat ohebnou flexibilní trubku od otvoru v Modulu 
        předstěrového systému k instalační krabici (krabice není součástí dodávky a stupeň 
        jejího krytí je zvolen  dle norem příslušné země a jejího umístnění) 
4.2.  Při instalaci osvětlovacího LED tlačítka, jež je vybaveno kabelem v délce 5m je nutno 
        kabel provléct flexibilní trubkou do instalační krabice
4.3.  V instalační krabici nechejte dostatečnou rezervu kabelu pro jednodušší manipulaci 
        při zapojování
4.4.  Při zapojení napájecího napětí dbejte na správnou polaritu!!!   Vodič s označením „+“  
        osvětlovacího LED tělesa připojte přes přibalenou svorku do zdroje na vodič 
        s označením „+“. Vodič s označením „-„ osvětlovacího LED tělesa připojte 
        přes přibalenou svorku do zdroje na vodič s označením „-„
4.5.  Zdroj pak připojte na síťové napětí 100-240VAC přes síťový vypínač příslušného 
        světelného okruhu
4.6.  Kovové části zařízení je nutné připojit k ochranné soustavě elektroinstalace
4.7.  POZOR!!! PŘÍSLUŠNÝ NAPÁJECÍ OKRUH MUSÍ BÝT CHRÁNĚN PROUDOVÝM 
        CHRÁNIČEM 30mA
4.8.  Při nedodržení postupu může dojít k poškození produktu nebo úrazu elektrickým 
        proudem
4.9.  Instalace osvětlovacího zařízení musí provádět firma s příslušným oprávněním 
        v oboru elektro pro danou zemi
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