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A lámpatest felszerelését a mellékelt ábra útmutatásai alapján kell végezni.

Használati és kezelési útmutató! (HU)

A resi.P PC/AC  nevű, I é.v. osztályú, helyhezkötött (mennyezeti, fali) fénycsöves 
lámpatestekhez (IP66 védettség).

A lámpatest felszerelése előtt feszültségmentesíteni kell az adott áramkört. (Célszerű 
lekapcsolni az adott áramkört biztosító kisautomatát, vagy ha nem tudjuk melyik az, akkor a 
villanyóra kismegszakító(i)t).

A helyhez kötött lámpatestek I. érintésvédelmi osztályuak. A hálozati csatlakozás a lámpatest 
búrájának és a fényforrás (amennyiben tartalmazza a termék) eltávolítása után, a lámpatest 
szerelő lapjára, vagy aljába a gyárilag rögzített sorozatkapcson keresztül történik. A bekötést a 
sorozatkapcson lévő jelöléseknek megfelelően kell végezni.

A Gyártó a szakszerűtlen bekötésből és használatból adódó esetleges károkért, balesetekért 
nem vállal felelőséget.

Kérjük, hogy az adattáblán, illetve a foglalatok környékén feltüntetett teljesítményértéknél 
nagyobb teljesítményű fényforrásokat ne használjon!

A telepítés előtt meg kell győződni  a telepítés helyszínénnek adottságairól:
- ellenőrízni kell, hogy a lámpatest névleges feszültsége a hálózati feszültséggel kompatibilis 
legyen.
-a helyiség a polikarbonátra káros, alkalmazását veszélyeztető vegyi elemeket tartalmazó 
levegőtől, illetve párolgásoktól mentes legyen.
- a lámpatest az üzemelési környezetnek megfelelő legyen

A lámpatest felszerelését és üzembehelyezését csak szakember végezheti!

Pred inštaláciou treba preveriť správnosť montážneho okolia:
- treba skontrolovať, aby napätie siete zodpovedalo napätiu uvedenej na lampe 
- aby priestor a ovzdušie miestnosťi bola bez škodlivých vpyvov na polycarbonát
- aby lampa zodpovedala požiadavkám okolia

Dôležeté!
Funkčnosť svietidla je zabezpečená  len pri dodržaní postupov tohoto návodu, preto treba tento 
návod uchovať. Treba zabezpečiť aby návod dostal montér a prevádzkovateľ lampy.

FONTOS!
A lámpatest megbízhatósága kizárólag a jelen használati utasítás helyes betartása esetén 
biztosított, ezért ezt gondosan meg kell őrízni. Gondoskodni kell arról, hogy ezen útmutató a 
tárgyi terméket szerelő szakember és a felhasználó részére egyaránt eljusson.

Návod na použitie a obsluhu! (SK)

Svietidla resi.P PC/AC  , I trieda ochrany, prisadená (stropné, nástenné) žiarivkové 
svietidlo (IP66 ochrana).

Pred začatím inštalácie svietidla sa ubezpečte, že vedenie nie je pod elektrickým prúdom.  (Pred 
inštaláciou je účelné vypnúť elektrický prúd.).

Montáž a uvedenie svietidla do prevádzky, môže len autorizovaná osoba.

Instruction sheet (GB)

A fixed (to ceiling and wall) fluorescent lamp called resi.P PC/AC   (protection: IP66)

Before fitting the lamps ensure the electricty supply is disconnected. 

Výrobca neberie zodpovednosť za škody a úrazy spôsobené neodborným zapojením a 
prevádzkou svietidiel.

Prosíme aby ste nepoužívali výkonovo vyššie svetelné zdroje, než sú uvedené v tabulke zdrojov 
a na päticiach.

Montáž svietidla musí byť vykonaná na základe priloženého návodu.

Svietidlá triedy ochrany I . Napojenie do siete nasleduje po odstránení krytu a žiariviek /ak sú 
súčasťou svietidla/ cez svorkovnicu ktorá je umiestnená na montážnom plechu svietidla. Pri 
zapojení treba postupovať podľa označenia na svorkovnici.

IMPORTANT!
For safety, please follow the instructions and it is recommended that you keep both the 
instructions and the guarantee. Make sure that this instruction sheet is available for both installer 
and user.

Fixed lamps belong to the class I. protection against electric shock. Network connection 
happens after removing the lampshade and the light, through a clip fixed on the desk or the 
bottom of the lamp. Connecting up / installation can be done by following the directions on the 
clip.

The manufacturer is not responsible for damage or accidents caused by inproper use or 
connection.

Please, do not use more powerful bulbs than those indicated on the lamp socket or on the 
packaging information sheet.

Before installation make sure of the facilities of the room:
- . Check whether the voltage of the light and the power supply are compatible.
-The air does not contain any chemicals that are harmful to polycarbonate or evaporation.
- the lamp is appropriate for the working environment.

The enclosed wiring diagram and instructions should be followed.

The flourescent lamp installation and starting up make only a electrical technician only.




