
Núdzové LED svietidlo NOUZLED 2v1

Návod na použitie

 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod 
Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

SK

UPOZORNENIE

ź Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

ź Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný
ź Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

ź technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.

ź Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 

neodbornou manipuláciou s výrobkom.

ź Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
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NEPREHLIADNITE
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 
aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie. Ponechajte si tento návod na obsluhu, 
aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať! Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a 
obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak 
výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na 
obsluhu. Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu 
firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

Núdzové LED svietidlo so vstavaným akumulátorom s možnosťou voľby stále svietiace, 
či núdzové. Montáž na stenu, do sadrokartónu či do steny, ktoré je možné s rámčekom 
(4738280), či inštalačné krabičkou (4738281) v rámci voliteľného príslušenstva. Na 
použitie v náročnejších podmienkach použite krabičku IP65 (4738871). Svietidlo 
možno doplniť zástavkou s piktogramom (4739038). Súčasťou dodávky sú všesmerové 
samolepiace piktogramy pre rýchlu orientáciu v prípade evakuácie osôb či majetku.

POPIS PRODUKTU

Difúzor

Základňa

Telo

Rámček pre SDK
(4738280)

Krabička pre 
inštaláciu do steny
(4738281)

Krabička IP65
(4738871)

Praporek
(4739038)

Nouzové svítidlo
(4739380)

INŠTALÁCIA NA STENU

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla a pripevnite spodnú časť 
k stene.

2. Zapojenie pre stálych svietiace 
režim.

- na svorkovnicu zapojte iba 
zemný vodič (E), nulový vodič (N) 
a fázu (L), viď. Fig. 1

ZAPOJENIE - VÝBER FUNKCIE SVIETENIE

1. Zapojenie pre núdzový režim.
Môžete si vybrať možnosť použitia a to stále svietiace, alebo núdzové.

- na svorkovnicu zapojte 
uzemňovací vodič (E), nulový 
vodič (N), fázu (L) a fázu (LS), viď. 

Test tlačidlo
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238 mm

12 mm

28 mm

239 mm

Difúzor

Základňa

telo

80 mm

Svietidlo

3. pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.

2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla a pripevnite spodnú časť k 
stene.

4. zložte praporek zasunutím dosky do výrezu v difúzora a zaistite priloženými kolíčky.
5. priklopte späť strednú časť svietidla a zaklapnite difúzorom s praporkom.
6. nalepte piktogramy na zástavku z oboch strán.

INŠTALÁCIA NA STENU
Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.
1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla, pripevnite spodnú časť k 
stene.
3. pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.
4. priklopte späť strednú časť svietidla a zaklapnite difúzor.

2. ďalej pokračujte podľa inštalácia do SDK body 1.-3.

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.

INŠTALÁCIA DO ZDI

INŠTALÁCIA NA STENU VERZIA IP65
Inštalácia možná iba s krabičkou IP65 (4738871). Pred montážou svietidla sa uistite, že ste 
odpojili prívod napätia.

2. pretiahnite prívodný kábel priechodkou v bočnej časti krabičky IP65 a krabičku 
priskrutkujte k stene. Následne pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a 
skontrolujte pripojenie batérie.

INŠTALÁCIA NA STROP S PRAPOROM

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

INŠTALÁCIA DO SDK

3. priklopte späť strednú časť svietidla a svietidlo vložte do krabičky. Do drážky v krabičke 
vložte tesnenie, zaklopte difúzorom (z krabičky IP65) a zaskrutkujte.

4. svietidlo vložte do rámčeka (bez použitia štipcov) a vložte do krabičky

2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla a pripojte napájanie do 
svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.

4. svietidlo vložte do rámčeka a pomocou klipov prichyťte do otvoru v SDK

Inštalácia možná iba s rámčekom (4738280) a škatuľkou (4738281). Pred montážou svietidla 
sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

Inštalácia možná iba s rámčekom (4738280). Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili 
prívod napätia.

3. priklopte späť strednú časť svietidla a zaklapnite difúzor.

1. vložte krabičku do pripraveného otvoru v stene a zasádrujte.

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
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Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je 
možno na požiadanie predložiť.

PREHLÁSENIE O ZHODE

LIKVIDÁCIA
Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!

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

verzia: 11/19_01

• Výdrž na akumulátor: 3 hod.

TECHNICKÉ PARAMETRE

• Nabíjanie: automatické

• Životnosť: 50 000 hod.

• Použité LED: 5730 Sanan
• Akumulátor: NiCd 3,6 V / 1,8 Ah

• Indikácia nabíjanie: červená LED

• Krytie: IP20

• Indikácia siete: zelená LED

• Funkcia: núdzový, stále svietiace, test

• Výkon: 3 W

• Materiál: ABS + PS difúzor

• Svetelný tok: 260 lm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
4738280 - rámček
4738281 - krabička do zdi
4738871 - krabička IP65 pro NOUZLED (na povrch)
4739038 - praporek

Made in China
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Svietidlo


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

