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Úvod 

• Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené 
pokyny a doporučení.

• Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s 
tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.

• Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu.
• Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně 

kvalifikovaný elektrikář.
• Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psy-

chickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při 
manipulaci či pozření nebezpečné.

• Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
• Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.
 
 
 
 
Komponenty, které jsou součástí balení 

• Korpus svítidla složený ze dvou částí (beton/masivní dřevo | kov)
• Montura
• Vestavěný světelný zdroj
• Instalační manuál a návod na údržbu
 
 
 
 
Technické parametry, určení 

• Jmenovité napětí: 230 V / A.C. 50Hz
• Krytí: IP 20
• Jmenovitý příkon: 1x LED board max. 120 W 
• Délka kabelu: 1,9 m
• Délka lanka pro zavěšení: 1,5 m
• Třída: II.
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Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda 
je svítidlo kompletní. Pokud ne, tak se ihned obraťte na svého prodejce, neboť 
pozdější reklamace nebude uznána. 

Sestavování svítidla provádějte podle návodu s tím, že elektroinstalaci je oprávněn 
provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů. 
 
Ujistěte se, že váš strop má dostatečnou nosnost. Za pomocí hmoždinek a vrutů 
ukotvěte držáky ocelového lanka ke stropu ve vzdálenosti 78 cm od sebe, dle 
zobrazení.  
 
Ocelová lanka navlékněte do aretačního válečku a upravte požadovanou výšku 
svítidla. Ocelové lanko lze nastavit zatlačením na malý váleček. Optimální výška 
svítidla je 50-60 cm nad stolem a 60-70 cm nad pracovní deskou.

78 cm
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Vypněte příslušný jistič pro přívod elektrického proudu.  
 
Teď můžete připevnit držák pro kovovou monturu pomocí hnoždinek a vrutů.  
 
Protáhněte bočním otvorem montury kabel a pomocí svorek propojte kabel svítidla 
k přívodním vodičům elektroinstalace. Upevněte pomocí 2 ks šroubů monturu k 
držáku.  
 
Zapněte příslušný jistič pro přívod elektrického proudu. 
 
Blahopřejeme! Nyní můžete světlo rozsvítit. 
 
Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu. Dále 
postupujte v obráceném pořadí tohoto instalačního manuálu. Případnou pozdější 
dopravu svítidla provádějte buď v původním, nebo srovnatelném obalu, abyste 
zabránili jeho poškození

Hnědá

Zelenožlutá

Modrá



Údržba

• Při rozbalování výrobku, montáži a čištění manipulujte s jednotlivými částmi se zvýšenou 
opatrností, především skleněné části jsou velmi křehké.

• Montáž a elektroinstalace svítidla musí být provedena oprávněnou osobou.
• Závěsné svítidlo je určené do interiéru.
• Vhodnost umístění a upevnění závěsných svítidel ke stropnímu materiálu doporučujeme 

konzultovat s projektovým manažerem, technikem nebo jinou kompetentní osobou.
• Nepokrývejte světelný zdroj a nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je světlo zapnuté.
• Neprovádějte žádné opravy a změny v komponentech. Obraťte se na specializovaný servis.
• Veškeré náhradní díly, které nejsou dodány nebo nejsou schválené výrobcem, nesmí být použity.
• Nevystavujte svítidlo nevhodnému prostředí, kde by mohlo dojít k poškození (voda, žár, mráz).
• Před údržbou nebo čištěním závěsných svítidel si zajistěte dostatečný přístup (žebřík, lešení, 

montážní plošina,...) tak, že dosáhnete ke svítidlu a můžete s ním bezpečně manipulovat.

 
 
 

Upozornění:

Svítidlo může obsahovat v některých částech ostré hrany, které mohou být příčinou zranění

• Věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v jejich těsné blízkosti.
• Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle (respektujte toto 

upozornění po celou dobu montáže).
• Je doporučeno zavěsit svítidlo v dostatečné výšce, aby nedošlo ke zranění (např. hlavy) osob 

pohybujících se v jeho blízkosti.
• Je doporučeno provádět instalaci závěsných svítidel ve více než jedné osobě.
• Po instalaci svítidla je třeba zkontrolovat, zdali je správně a bezpečně upevněno k jeho základně.
• Nevystavujte svítidlo nepřiměřené zátěži, chraňte svítidlo před mechanickým poškozením.
• Světelný zdroj se při jeho provozu zahřívá. Než zahájíte jakoukoliv manipulaci, vyčkejte, než 

světelný zdroj samovolně zchladne (nevystavujte rychlému chlazení).
• Při výměně žárovky používejte stejný nebo doporučený světelný zdroj (informace o typu jsou na 

štítku nebo v instalačním manuálu).
• Na svítidlo nezavěšujte žádné další komponenty, které jsou v rozporu s instalačním manuálem od 

výrobce.
• Věnujte pozornost kontrole všech dílů před jejich montáží. Poškozené komponenty a skleněné 

části (fragmentace, praskliny) mohou způsobit zranění osob pohybujících se v jejich blízkosti.
• Kontaktuje výrobce, pokud nastane závažný problém při čištění nebo údržbě.
• Jakákoliv jiná manipulace se závěsným svítidlem by měla být provedena kvalifikovaných 

pracovníkem nebo přímo výrobcem.



Čištění

• Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle.
• Při čištění používejte rukavice z jemné tkaniny. Zejména kovového dílu se nedotýkejte bez rukavic. 

Zabráníte tvorbě otisku a ztrátě lesku.
• Pro čištění kovových dílů používejte jemnou prachovku. Kovové části mohou být čištěny suchou 

nebo navlhčenou prachovkou ve vlažné lázni čistícího prostředku. Při čištění kovových dílů 
nepoužívejte v žádném případě rozpouštedla a technický benzín. Vyhněte se alkoholovým 
prostředkům, které by mohly být příčinou změny barvy povrchu.

• Povrchy z ušlechtilé oceli čistěte speciálními přípravky, které jsou prodávané pro tento účel.
• Difuzor čistěte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem, antistatickým štětcem s měkkými štětinami 

nebo vysavačem zapnutým na nízký režim.
• Bezprostředně po umytí výrobek osušte.
 
 
 

Důležité upozornění

• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, nesprávného 
zacházení se svítidlem včetně instalace s jinými doplňky než jsou doporučeny výrobcem.

• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neodborného zásahu do upevňovacích 
a bezpečnostních prvků svítidla a za poškození výrobku způsobeného nevhodným napájecím 
napětím a také skladováním nebo používáním svítidla ve vlhkém prostředí.

• Svítidlo neumisťujte do vlhkého prostředí, do blízkosti kotle nebo jiných zdrojů vodní páry. Svítidla 
neumisťujte do sprchových koutů nebo nad vany a nedotýkejte se ho, pokud jste v kontaktu s 
vodou.

• Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny v konstrukci svítidla bez předchozího ohlášení. 

 
 
 
Likvidace 

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od elektrického přívodu, 
rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. 



Dimensions

A 85 mm 615 mm 1215 mm 1815 mm

B 85 mm

C 85 mm

A B
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Kontakt
 
SUNTENSE, s.r.o.
Vídeňská 101/119
619 00, Brno
Czech Republic

+420 720 074 053
info@suntense.com
www.suntense.com

Instagram sun_tense
Facebook Suntensecom
Web suntense.com
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