
LED panel LEDPAN CCT
60 x 60 cm

Návod k použití

Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku 
znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným 
výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.
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4739149 - FK-LEDPAN-CCT-6060-36WW-BEZ

DÁLKOVÝ OVLADAÈ
4739151

Nutno dokoupit 
samostatnì!
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UPOZORNÌNÍ
?Používejte zaøízení pouze k úèelùm, pro které je urèeno s ohledem na jeho  

technické specifikace. Jeho pøetížení èi vyšší napìtí mùže zaøízení znièit.
?Instalaci zaøízení smí provádìt jen kvalifikovaná osoba.
?Spoleènost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovìdnost za pøípadné škody 

vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

NEPØEHLÉDNÌTE
�Tento LED panel musí být napájen pouze pøiloženým zdrojem!
�K tomuto LED panelu je potøeba dálkový ovladaè, který není souèástí výrobku! 

Nutno dokoupit samostatnì!
�Pøed použitím výrobku si peèlivì pøeètìte tento návod a bezpeènostní 

upozornìní, abyste pøedešli pøípadným škodám, èi zranìní.
�Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pøeèíst!
�Tento návod k obsluze je souèástí výrobku a obsahuje dùležité pokyny 

k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
�Jestliže výrobek pøedáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

i tento návod k obsluze.
�Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu 

firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

POPIS PRODUKTU
LED osvìtlovací tìleso urèené pro osvìtlení kanceláøí, chodeb, obchodních èi 
prùmyslových prostor jako jsou sklady aj. Velkou výhodou tohoto typu 
osvìtlovacího tìlesa je jeho nízká spotøeba, oproti standardním záøivkovým 
svítidlùm. Oproti øešení s klasickými záøivkami má dvì výhody: Okamžitý start na 
plný jas a neomezené èasté zapnutí / vypnutí.  Bílý difuzor zajistí výborné rozptýlení 
svìtla. Tím se omezí možnost oslnìní a svìtlo více pøipomíná klasické zdroje svìtla. 
Panely lze instalovat do stropních podhledù, pøisazením ke stropu, èi zavìšením 
pomocí volitelného pøíslušenství. 

INSTALACE
Pøed montáží svítidla se ujistìte, že jste odpojili pøívod napìtí.

UPOZORNÌNÍ: Montáž pøíslušenství provádìjte vždy do stávajících 
otvorù, do panelu nikdy nevrtejte, mùže dojít k poškození LED èipù!

Napájecí
zdroj LED panel

Modrý
vodiè

Hnìdý
vodiè

CW

WW

DO 4739151
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Instalace do kazetového stropu: 

�Odpovídající napájecí zdroj pøipojte k elektrické síti v souladu s následujícím 
znaèením: Fáze (L) – hnìdý vodiè, Neutrální (N) – modrý vodiè 

�Pøipojte konektory napájecího zdroje k LED panelu dle schématu.
�Vložte panel do podhledu. 
�Zapnìte napájení a vyzkoušejte funkènost svítidla. 
�V prostoru podhledu musí být suché prostøedí s proudìním vzduchu

pro chlazení svítidla. V opaèném pøípadì mùže dojít k poškození, svítidla.

Instalace pomocí závìsných lanek: 

�Pøipevnìte úchyty se závìsnými lanky (kód: 4738396) ke stropnímu systému ve 
vzdálenostech dle závìsných oèek LED panelu a zavìste jej.

�Odpovídající napájecí zdroj pøipojte k elektrické síti dle znaèení: Fáze (L) – 
hnìdý vodiè, Neutrální (N) – modrý vodiè 

�Pøipojte konektory napájecího zdroje k LED panelu  dle schématu.
�Nastavte požadovanou délku zavìšení a zkontrolujte jeho nosnost. 
�Nosnost závìsu nepøetìžujte.
�Zapnìte napájení a vyzkoušejte funkènost svítidla. 

�Pøed zahájením instalace se ujistìte, že je odpojen pøívod napìtí.

�Pøed zahájením instalace se ujistìte, že je odpojen pøívod napìtí.
�Vyšroubujete požadovaný poèet šroubkù na zadní stranì panelu (4, nebo 6 dle 

modelu výrobku) a pøišroubujte úchyty zpìt do stávajících otvorù.

Instalace do SDK: 
�Instalujte držáky LED panelu pro sádrokartony (4738066) viz obrázek níže. 

�Odpovídající napájecí zdroj pøipojte k elektrické síti v souladu s následujícím 
znaèením:  Fáze (L) – hnìdý vodiè, Neutrální (N) – modrý vodiè 

�Pøipojte konektory napájecího zdroje k LED panelu dle schématu.
�Za použití držákù pøipevnìte LED panel do SDK. 
�V prostoru podhledu musí být suché prostøedí s proudìním vzduchu

pro chlazení svítidla. V opaèném pøípadì mùže dojít k poškození, svítidla.
�Zapnìte napájení a vyzkoušejte funkènost svítidla. 

Vyšroubujete požadovaný poèet šroubkù na zadní stranì panelu (4, nebo 6 dle 
modelu výrobku) a pøišroubujte úchyty zpìt do stávajících otvorù.
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Instalace do rámeèku: 
�S

rozvodem el. instalace a oznaète umístìní dìr pro uchycení rámeèku.  
(Ujistìte se, že je vypnuto elektrické napìtí a nehrozí zranìní el. proudem!) 

�Oznaète otvory pro montáž a vyvrtejte díry.
�Vsuòte hmoždinky.
�Pøiložte panel a vruty pøišroubujte do pøipravených hmoždinek. 
�Odpovídající napájecí zdroj pøipojte k elektrické síti v souladu s následujícím 

znaèením:  Fáze (L) – hnìdý vodiè, Neutrální (N) – modrý vodiè 
�Sejmìte èílko rámeèku, zapojte LED panel a vsuòte jej do rámeèku. 
�Nakonec èílko znovu pøipevnìte.

estavte rámeèek a pøiložte jej na požadované místo s pøedem pøipraveným 

PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
Výrobek je ve shodì se všemi základními platnými evropskými normami, které je 
možno na vyžádání pøedložit.

LIKVIDACE
Nefunkèní výrobek musí být zlikvidován podle platných pøedpisù na ochranu 
životního prostøedí!

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Konìvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 02/18_02

TECHNICKÉ PARAMETRY Index oslnìní: UGR < 21
Pøíkon: 36 W Provedení: RAL 9016
Svìtelný tok: 3500 lm Krytí: Ip20
Barevná teplota: 2800 - 6500 K Pracovní teplota: 0 °C až + 40 °C
Typ LED èipu: 4014 Vstupní napìtí: 27 - 40 V
Výrobce LED èipu: Epistar Vstupní proud: 900 mA
Životnost LED: 50 000 h Rozmìry: 595 x 595 x 11 mm
Index podání barev: Ra > 80 Záruka: 36 mìsícù

Made in China


