
INSTRUKCJA OBSŁUGI – OPRAWA NATYNKOWA ‘HEX’
L-040011 / L-040012

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!!!
Przy instalowaniu urządzenia należy bezwzględnie stosować wymogi obowiązujących przepisów!
Montażu urządzenia powinna dokonać osoba dysponująca wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami!
Wszelkie prace montażowe należy prowadzić po uprzednim, skutecznym i sprawdzonym, odłączeniu urządzenia od zasilania!

I. PRZEZNACZENIE
Oprawa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz (IP54).
Oprawę można stosować do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń biurowych, powierzchni handlowych, klatek schodowych, korytarzy itp. Oprawy są 
dostosowane do montażu natynkowego na ścianie lub suficie.
Oprawa nie może być stosowana w warunkach szczególnych, parametrami odbiegających od środowiska pomieszczeń użyteczności ogólnej. W szczególności 
niedopuszczalne jest stosowanie oprawy w pomieszczeniach o podwyższonym zasoleniu, wilgotności bądź nasilonych drganiach i wibracjach (również akustycznych)

II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Oprawa jest wyposażona w niewymienne, przez użytkownika, źródło światła LED. Oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami. Model L-040011 posiada trójstopniową 
regulację jasności, natomiast model L-040012, sterowany jest za pomocą pilota, który umożliwia regulację jasności oraz barwy światła (CCT).

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR L-040011 L-040012
MOC 24W 24W

STRUMIEŃ ŚWIETLNY Max. 2000 lm (±10%) Max. 2000 lm (±10%)

BARWA ŚWIATŁA 4000 K (±300 K) 3000 – 6500 K (±300 K)

KĄT ŚWIECENIA 100° 100°

SDCM <6 <6

ŻYWOTNOŚĆ (L70B50 Ta=25°C) 20000 h 20000 h

WSP. ODDAWANIA BARW (CRI) Ra≥80 Ra≥80

KLASA SZCZELNOŚCI IP 54 IP 54

KLASA OCHRONNOŚCI II II

LICZBA CYKLI ZAŁ./WYŁ. 30000 30000

MAKSYMALNY CZAS PRACY 12 godzin/dobę 12godzin/dobę

ZASILANIE AC 220-240 V 50Hz AC 220-240 V 50 Hz

WYMIARY 300 x 260 x 60 mm 300 x 260 x 60 mm

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
PRACY

-25...+45°C 
RH≤90%

-25...+45°C 
RH≤90%

III. ZLECENIA NADRZĘDNE
Oprawa wymaga zapewnienia prawidłowej wentylacji – swobody przepływu powietrza wokół urządzenia ( wymagane min. 50 mm wolnej przestrzeni wokół)
Dla utrzymania w/w parametrów świetlnych należy unikać przegrzewania oprawy, a także narażania oprawy na zasilanie (nawet chwilowe)napięciem wyższym niż 
znamionowe.
Oprawy nie należy stosować jako oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego.
Oprawę można użytkować wyłącznie w stanie kompletnym, bez widocznych uszkodzeń obudowy, w instalacji spełniającej wymogi obowiązujących norm i przepisów. 
W instalacji zasilającej nie mogą występować przepięcia lub zakłócenia, bez względu na ich charakter (wydłużony w czasie lub chwilowy)
Oprawę należy zabezpieczyć elektrycznie zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów i norm bezpieczeństwa.



IV. MONTAŻ 

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu/demontażu należy odłączyć zasilanie od oprawy!

1) Używając wkrętaka typu PH odkręcić i wyciągnąć uchwyt montażowy. Za pomocą dwóch wkrętów odpowiednich dla danego typu podłoża, należy przymocować 
uchwyt do ściany lub sufitu.
2) Przewody elektryczne należy podłączyć do bezśrubowych zacisków znajdujących się pod plastikową osłoną z tyłu obudowy. 
3) Zamocować lampę na uchwycie montażowym poprzez jej wciśnięcie, następnie dokręcić boczne śruby.

UWAGA! W przypadku montażu grupy opraw, należy użyć dołączonego szablonu aby ustalić dokładne miejsce umocowania uchwytów montażowych!

Istnieje możliwość instalacji opraw na linkach. Zestaw do podwieszenia nie stanowi część zestawu!

V. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

MODEL L-040011
Po instalacji, oprawa jest gotowa do pracy. Przy pierwszym załączeniu oprawa świeci z jasnością nominalną. Regulacja jasności odbywa się za pomocą standardowego 
wyłącznika prądu. Wyłączenie i ponowne załączenie zasilania powoduje obniżenie jasności do 75% wartości  nominalnej, kolejne wyłączenie i załączenie powoduje 
obniżenie jasności do 25% wartości nominalnej. Kolejne wyłączenie i załączenie powoduje powrót  jasności do 100%, po czym cykl jest powtarzany. 
Jeżeli przerwa pomiędzy wyłączeniem a załączaniem oprawy jest dłuższa niż 8 sekund, jasność  zawsze powróci do wartości nominalnej (100%)

MODEL L-040012

URUCHOMIENIE
Po instalacji oprawy, należy ją powiązać z pilotem zdalnego sterowania. W tym celu należy:
1) Wyłączyć zasilanie oprawy,
2) Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków grupy na pilocie ( A, B lub C) Patrz rysunek.
     Dioda LED powinna jednokrotnie błysnąć a następnie świecić ciągle.
3) Trzymając przycisk grupy, należy załączyć zasilanie oprawy.
4) Wybraną oprawę można załączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku grupy do której została przypisana.
5) Do wybranej grupy można przypisać dowolną ilość opraw. W tym celu w punkcie 3, trzymając
     przycisk grupy, należy załączyć zasilanie wszystkich wybranych opraw.
UWAGA! Jedna oprawa może należeć tylko do jednej z grup (A, B lub C)

OBSŁUGA
Do sterowania oprawą służy pilot zdalnego sterowania (patrz rysunek). Umożliwia on:
1) załączenie i wyłączenie oprawy lub opraw (przyciski I oraz 0 )
2) zmianę jasności ( przyciski Ӿ oraz ӿ )
3) zmianę barwy światła w zakresie od 3000 do 6500 K ( przyciski K+ oraz K- )
4) załączenie trybu nocnego ( przycisk księżyca )
     Tryb nocny ustawia jasność oraz barwę światła do wartości najodpowiedniejszych do odpoczynku
5) załączenie i wyłączenie grupy opraw ( przyciski A, B oraz C )
6) powrót do zapamiętanych ustawień ( jasność i barwa światła)
     Aby zapamiętać ustawienia należy przycisnąć i przytrzymać przycisk √ 
     Aby przywołać ustawienia należy krótko przycisnąć przycisk √ 

VI. KONSERWACJA

Zaleca się okresowe (w miarę potrzeb) przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, w tym skontrolowanie styków elektrycznych i oczyszczenie oprawy. 
W toku konserwacji należy sprawdzić prawidłowe osadzenie na uchwytach montażowych, styki na przewodach zasilających, a także szczelność i brak uszkodzeń 
obudowy. Wszystkie czynności konserwacyjne, związane z zasilaniem oprawy lub jej pracą pod napięciem, powinny być przeprowadzone przez osobę dysponującą 
wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami.
Oprawę należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką. Nie należy używać przedmiotów ostrych lub szorujących oraz agresywnych chemicznie środków czyszczących 
lub rozpuszczalników.

VII. UTYLIZACJA

Oprawy wymagają specjalistycznej utylizacji i nie mogą być usuwane ze śmieciami domowymi. Zużytą oprawę należy oddać w punkcie dokonującym zbiórki 
specjalistycznej – listę podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności udostępniają lokalne zakłady komunalne. Stosowne informacje można również 
uzyskać w punktach handlowych dokonujących obrotu produktami identycznymi lub podobnymi.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do wytycznych i wymogów niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności, w przypadku 
zainstalowania urządzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w środowisku niezgodnym z warunkami instalacji, a także w przypadku braku lub niewłaściwej 
konserwacji urządzenia. Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego urządzenia, bądź też uszkodzenia 
wywołanego przez prądy zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięć.

IX. MODYFIKACJA INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianom i modyfikacjom bez obowiązku informowania nabywców. Pozostanie to bez wpływu na ważność dokumentu w jego 
treści, aktualnej w dacie zakupu produktu.

Dioda LED sygnalizacji

Załącz wszystko

Zmniejsz temp. barwową

Zwiększ jasność

Wróć do poprz. ustaw.

Zmniejsz jasność

Zał./wył. grupę A, B , C

Zwiększ temp. barwową

Wyłącz wszystko

Tryb nocny

Zapisz/wczytaj ustawienia


