LED luminaire / LED svietidlo / LED svítidlo / LED Leuchte

SLIM SQUARE 24W
24 W • 1900 lm • RA >80 • 3000 K • IP20
CCT (K)

IP20

230

3000

>80

1900 lm

80 lm/W

DIM *

EN: Assembly instructions

SK: Pokyny pre montáž

• The installation to be carried out by an
authorized person – an electrician.
• Power must be off before installation.
• After unpacking the parts should be placed on a soft surface.
• Do not disassemble the luminaire - risk of electric
shock or damage to the luminaire.

•
•
•
•

Disposal

Svietidlo môže inštalovať len kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou vypnúť prívod elektrickej energie.
Po rozbalení klaďte diely na mäkký povrch.
Nerozoberajte svietidlo – hrozí zásah elektrickým
prúdom alebo zničenie svietidla.

Zneškodňovanie

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

Tento výrobok nevyhadzujte ako netriedený
komunálny odpad. Nefunkčné výrobky je nevyhnutné
odovzdať na verejnom zbernom mieste odpadov.

CZ: Pokyny pro montáž

DE: Installationsanweisungen

• Svítidlo může instalovat pouze kvalifikovaná osoba.
• Před instalací vypnout přívod elektrické energie.
• Po rozbalení klaďte díly na měkký povrch.
• Nerozebírejte svítidlo - hrozí zásah elektrickým
proudem nebo zničení svítidla.

•
•
•
•

Zneškodňování

Beseitigung

Tento výrobek nevyhazujte jako netříděný
komunální odpad. Nefunkční výrobky je nezbytné
odevzdat na veřejném sběrném místě odpadů.

Die Lampe darf nur von einer qualifizierten Person installiert werden.
Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
Packen Sie die Teile auf eine weiche Oberfläche aus.
Zerlegen Sie die Leuchte nicht, da dies zu einem Stromschlag oder
einer Beschädigung der Leuchte führen kann.

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

This document together with a proof of purchase
is valid as a Letter of Warranty.
Tento doklad spolu s dokladom o kúpe
slúži ako Záručný list.
Tento doklad spolu s dokladem o koupi
slouží jako Záruční list.
Dieses Dokument zusammen mit einem Kaufbeleg
dient als Garantiezertifikat.
EN: Standard warranty for 2 years. For extended warranty (3 years) contact the
supplier. For a project guarantee (5 years), register the project with the supplier.
SK: Štandardná záruka 2 roky. Pre predĺženú záruku (3 roky) kontaktujte dodávateľa.
Pre projektovú záruku (5 rokov) zaregistrujte projekt u dodávateľa.
CZ: Standardní záruka 2 roky. Pro prodlouženou záruku (3 roky) kontaktujte
dodavatele. Pro projektovou záruku (5 let) zaregistrujte projekt u dodavatele.
DE: Standardgarantie für 2 Jahre. Für erweiterte Garantie (3 Jahre) wenden Sie sich
an den Lieferanten. Für eine Projektgarantie (5 Jahre), registrieren Sie das Projekt beim
Auftragnehmer.
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