Instructions / Návod / Návod / Instruktionen
IVY LED PANELs
Suspended / Závesné / Závěsné / Aufhängen

1

Fix 4 brackets on back side of panel
Upevnite 4 konzoly na zadnej strane panelu
Upevněte 4 konzoly na zadní straně panelu
Befestigen Sie 4 Klammern auf der Rückseite des Panels

2

Guide suspending wires through brackets
Preveďte lanká svorkami
Převeďte lanko přes svorky
Drücken Sie das Kabel durch die Klammern

3

Fix the fasteners on the ceiling
Upevnite príchytky na strop
Upevněte příchytky na strop
Befestigen Sie die Clips an der Decke

4

Adjust length of wires and attach them to the fasteners
Upravte dĺžku drôtov a pripevnite ich na príchytky
Upravte délku kabelů a připevněte je na příchytky
Passen Sie die Länge der Drähte an und befestigen Sie
sie an den Clips

Recessed / Zapustené / Zapuštěné / Einbau
Driver

1

Remove the panel from the ceiling
Odoberte panel zo stropu
Odstraňte panel ze stropu
Entfernen Sie die Verkleidung von der Decke

2

Connect the cables to the driver
Pripojte káble k driveru
Připojte kabel k driveru
Verbinden Sie die Kabel mit dem Treiber

3

Push panel into ceiling
Vložte panel do stropu
Zasuňte panel do stropu
Panel in die Decke schieben

4

Align the panel and fix it in the ceiling frame
Zarovnajte panel a upevnite ho v ráme stropu
Srovnejte panel a upevněte jej v rámu stropu
Richten Sie das Panel aus und befestigen Sie
es im Deckenrahmen

Surface mount / Prisadené / Přisazené / Anbau

1

Create frame base from three piseces
Tri diely spojte do rámu
Tři díly spojte do rámu
Erstellen Sie Rahme aus der drei Teilen

2

Attach the frame to the ceiling
Rám pripevnite na strop
Rám připevněte na strop
Befestigen Sie den Rahmen an der Decke

3

Insert the panel into the frame
Vložte panel do rámu
Vložte panel do rámu
Setzen Sie das Panel in den Rahmen ein

4

Attach the last bar and the installation is done
Pripevnite poslednú lištu a inštalácia je hotová
Připevněte poslední lištu a instalace já hotová
Befestigen Sie den letzten Balken

EN: Assembly instructions
t 5IFJOTUBMMBUJPOUPCFDBSSJFEPVUCZBO
authorized person – an electrician.
t 1PXFSNVTUCFPGGCFGPSFJOTUBMMBUJPO
t "GUFSVOQBDLJOHUIFQBSUTTIPVMECFQMBDFEPOBTPGUTVSGBDF

SK: Pokyny pre montáž
t 4WJFUJEMPNÙäFJOÝUBMPWBŘMFOLWBMJGJLPWBOÈPTPCB
t 1SFEJOÝUBMÈDJPVWZQOÞŘQSÓWPEFMFLUSJDLFKFOFSHJF
t 1PSP[CBMFOÓLMBĴUFEJFMZOBNÊLLâŭQPWSDI

Zneškodňovanie
Disposal
Do not dispose of this product with domestic waste. Please use the return system
provided in your country.

5FOUPWâSPCPLOFWZIBE[VKUFBLPOFtriedený komunálny odpad. Nefunkčné
výrobky je nevyhnutné odovzdať na
verejnom zbernom mieste odpadov.

CZ: Pokyny pro montáž

DE: Installationsanweisungen

t4WÓUJEMPNŞäFJOTUBMPWBUQPV[FLWBMJGJLPWBOÈPTPCB
t1œFEJOTUBMBDÓWZQOPVUQœÓWPEFMFLUSJDLÏFOFSHJF
t1PSP[CBMFOÓLMBĴUFEÓMZOBNĶLLâQPWSDI

t%JF-BNQFEBSGOVSWPOFJOFSRVBMJGJ[JFSUFO1FSTPOJOTUBMMJFSUXFSEFO
t4DIBMUFO4JFEJF4USPNWFSTPSHVOHWPSEFS*OTUBMMBUJPOBVT
t1BDLFO4JFEJF5FJMFBVGFJOFXFJDIF0CFSGMÊDIFBVT

Zneškodňování

Beseitigung

5FOUPWâSPCFLOFWZIB[VKUFKBLP
netříděný komunální odpad. Nefunkční
výrobky je nezbytné odevzdat na
veřejném sběrném místě odpadů.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als
unsortierten Hausmüll. Nicht funktionelle
Produkte müssen auf einer öffentlichen
Mülldeponie entsorgt werden.

5IJTEPDVNFOUUPHFUIFSXJUIBQSPPGPGQVSDIBTF
is valid as a Letter of Warranty.
5FOUPEPLMBETQPMVTEPLMBEPNPLÞQF
slúži ako Záručný list.
5FOUPEPLMBETQPMVTEPLMBEFNPLPVQJ
slouží jako Záruční list.
Dieses Dokument zusammen mit einem Kaufbeleg
dient als Garantiezertifikat.

Dátum/Date

Podpis/Signature

EN: Standard warranty for 2 years. 'PSFYUFOEFEXBSSBOUZ ZFBST DPOUBDUUIF
TVQQMJFS'PSBQSPKFDUHVBSBOUFF ZFBST SFHJTUFSUIFQSPKFDUXJUIUIFTVQQMJFS
SK: Štandardná záruka 2 roky. 1SFQSFEŇäFOÞ[ÈSVLV SPLZ LPOUBLUVKUFEPEÈWBUFňB
1SFQSPKFLUPWÞ[ÈSVLV SPLPW [BSFHJTUSVKUFQSPKFLUVEPEÈWBUFňB
CZ: Standardní záruka 2 roky. 1SPQSPEMPVäFOPV[ÈSVLV SPLZ LPOUBLUVKUF
EPEBWBUFMF1SPQSPKFLUPWPV[ÈSVLV MFU [BSFHJTUSVKUFQSPKFLUVEPEBWBUFMF
DE: Standardgarantie für 2 Jahre.'àSFSXFJUFSUF(BSBOUJF +BISF XFOEFO4JFTJDI
BOEFO-JFGFSBOUFO'àSFJOF1SPKFLUHBSBOUJF +BISF SFHJTUSJFSFO4JFEBT1SPKFLUCFJN
Auftragnehmer.
EN: Read the assembly instructions before installation.
Do not disassemble the luminaire. Danger of electric
shock or luminaire damage. No liability is accepted
for damage caused by non-compliance with these
instructions. Hand over the instructions when passing
this product on to a new owner.

SK: Pred montážou svietidla si dôkladne preštudujte
pokyny pre montáž. Nerozoberajte svietidlo – hrozí
zásah elektrickým prúdom alebo zničenie svietidla.
Za škody spôsobené nedodržaním pokynov nenesie
výrobca/importér žiadnu zodpovednosť. Pri odovzdávaní produktu ďalším osobám, prosím, odovzdajte s produktom aj
tento návod.

CZ: Před montáží svítidla si důkladně prostudujte pokyny pro montáž. Nerozebírejte svítidlo – hrozí zásah
elektrickým proudem nebo zničení svítidla. Za škody
způsobené nedodržením pokynů nenese výrobce /
importér žádnou odpovědnost. Při předávání produktu
dalším osobám prosím předejte s produktem i tento návod.

DE: Lesen Sie vor dem Einbau der Lampe die Installationsanleitung sorgfältig durch. Zerlegen Sie das
Licht nicht – es besteht die Gefahr eines Stromschlags
oder einer Beschädigung der Lampe. Schäden, die
durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht
werden, liegen nicht in der Verantwortung des Herstellers / Importeurs. Wenn Sie sie an andere Personen hochladen, laden Sie diese
Anleitung bitte auch mit dem Produkt hoch.
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