


Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s
běžnými domácími odpady. Aby se zabránilo možným škodám na životním
prostředí nebo lidském zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu,
zodpovědně je recyklujte k podpoře udržitelného opětovného využití
materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy
zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u něhož byl výrobek
zakoupen. zakoupen. 

24W      2400LM       340x340x70mm

36W      3600LM       440x440x70mm

Připojte přívod elektrického proudu
ke svorkovnici

Nasaďte opět kryt na svítidlo a upevněte
otočením úchytek

Otočte úchytkami a sejměte PMMA kryt ze
svítidla

Přiložte svítidlo ke stropu/stěně, označte si
body pro vrtání, vyvrtejte otvory, vložte vhodné
hmoždinky a svítidlo přimontujte

Model     Výkon   Lumen   Rozměry

Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte následující informace.
Před instalací či jakoukoliv manipulací po instalaci vypněte přívod elektrického proudu!

AURA 30
AURA 40



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu
s bežným domácim odpadom. Aby sa zabránilo možným škodám na
životnom prostredí alebo ľudskom zdraví pri nekontrolovateľnej likvidácii
odpadu, zodpovedne ho recyklujte k podpore udržateľného opätovného
využitia materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite
prosím systémy spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na predajcu,
u ktorého bol výrobok zakúpený.u ktorého bol výrobok zakúpený.

24W      2400LM       340x340x70mm

36W      3600LM       440x440x70mm

Pripojte prívod elektrického prúdu k svorkovniciNasaďte opäť kryt na svietidlo a upevnite
otočením úchytiek

Otočte úchytkami a odstráňte PMMA kryt zo
svietidlá

Priložte svietidlo k stropu/stene, označte si
body pre vŕtanie, vyvŕtajte otvory, vložte vhodné
hmoždinky a svietidlo primontujte. 

Model     Výkon   Lumen   Rozmery

Inštalácia a zapojenie:

Pred zahájením inštalácie si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.
Pred inštaláciou či akoukoľvek manipuláciou po inštalácii vypnite prívod elektrického prúdu!

AURA 30
AURA 40



Acest simbol înseamnă, că acest produs nu ar trebui lichidat împreună cu
deșeuri casnice obișnuite. Pentru a preîntâmpina pagube posibile ale
mediului sau sănătății umane la lichidarea necontrolată a deșeurilor,  
reciclați-l cu responsabilitate pentru susținerea utilizării repetate controlate
ale surselor materiale. Dacă vreți să returnați dispozitivul utilizat, folosiți,
vă rugăm sistemele de returnare și colectare sau adresați-vă vânzătorului,
la care a fost cumpărat produsul.la care a fost cumpărat produsul.

24W      2400LM       340x340x70mm

36W      3600LM       440x440x70mm

Conectați alimentarea cu curent electric
la borne

Înlocuiți din nou capacul lămpii

Scoateți capacul PMMA din corpul de iluminatAtașați corpul de iluminat la tavan / perete,
marcați-l găuri de găurire, orificii de găurire,
inserție adecvată fixați diblurile și corpul de iluminat

Model     Putere   Lumen   Dimensiuni

Înainte de instalare citiți cu atenție următoarele informații. 
Înainte de instalare sau la orice manipulare după instalare întrerupeți alimentarea
cu curent electric! 

AURA 30
AURA 40


