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

funkciami a správnou obsluhou.

4739511 -18W
4739512 -18W MW

4739513 -30W
4739514 -30W MW

LED svietidlo UFO65 SLIM 3v1

Návod na použitie
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NEPREHLIADNITE
• Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
• 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 predáte 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.

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

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
• Aby sa zabezpečili optimálne technické parametre svietidla, je potrebné vykonávať 

jeho pravidelnú údržbu. Kryt svietidla sa musí čistiť bežne dostupnými čistiacimi 
prostriedkami. Nepoužívajte žieravé prostriedky ani rozpúšťadlá. Nepoužívajte 
tlakovú vodu.

• Inštaláciu zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba podľa vyhlášky č. 50 o 
elektrických inštaláciách a revíziách.

• Pred začatím inštalácie je potrebné bezpodmienečne odpojiť prívod prúdu do 
obvodu elektrickej siete, ku ktorému bude svietidlo pripojené, aby bolo vylúčené 
nebezpečenstvo náhodného obnovení prívodu napätia!

• Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný 
servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.

• V prípade rozbitia skla, je nutné ho nechať okamžite vymeniť a reflektor dovtedy 
nepoužívať.

• Svietidlo je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie odpovedá 
platným normám. Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

• Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody 
vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.
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OPIS VÝROBKU
LED osvetľovacie teleso určené pre nasvetľovanie chodieb, miestností, príjazdových 
ciest, priemyselných priestorov, skladov, ai. U svietidlá možno ľahko pri montáži 
nastaviť teplotu farby 3000 - 4000 - 6000 K (pomocou prepínača vzadu na svietidle) 
a prispôsobiť tak potrebám a podmienkam použitia. Vďaka tomu je možné sa pri 
inštalácii rozhodnúť pre ideálnu farebnú teplotu. Veľkou výhodou tohto nového typu 
osvetľovacie teleso je jeho nízka spotreba. Taktiež predpokladaná doba života 25 000 
prevádzkových hodín je účinná než ako u klasických žiaroviek, tak i úsporných žia-
riviek. Kryt je z bieleho plastu, ktorý zaisťuje výborné rozptýlenie svetla produkova-
ného veľmi jasnými zdrojmi svetla, ktorými sú použité LED diódy. Tím sa obmedzuje 
možnosť oslnenia a svetlo viac pripomína klasické zdroje svetla.

Prepínač farebnej teploty

Pripojovacia svorkovnice

IP65 krytie svorkovnice a prepínača

gumová priechodka

tesniaca guma
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INŠTALÁCIA
• Vypnite istič príslušného svetelného okruhu a preverte, či v existujúcich prívodných 

vodičoch nie je napätie (napr. Fázovkou či iným testerom).
• Ľahkým zatlačením na okraj zložte zo svietidla dekoratívny rámček.
• Priložte svetlo na zvolenú montážnu plochu a vyznačte si diery pre vŕtanie.
• Odskrutkujte kryt svorkovnice a prepínača.
• Prestrčte prívodný vodič gumovou priechodkou a pripojte do svorkovnice na svietidle 

(L - fáza (hnedá), N - nula (modrá)).
• Pomocou prepínača na zadnej strane svietidla nastavte požadovanú farebnú teplotu  

svetla.
• Zaskrutkujte naspäť kryt svorkovnice a prepínača.
• Do vopred vyvŕtaných dier zasuňte hmoždinky a základňu priskrutkujte pomocou 

priložených skrutiek.
• Zacvaknite dekoratívny rámček a skontrolujte upevnenie svietidla.
• Zapnite istič a pomocou vypínača overte správne zapojenie (svieti / nesvieti).

18 W

30 W
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Kód

Príkon (W)

Svetelný tok (lm)

Farebná teplota

Výrobca LED čipu

Vyžarovací uhol

Index podania farieb

Stmievanie

Max. prúd

Provedenie

Krytie

Pracovná teplota
Napájacie napätie

Materiál

Rozmery

Trieda ochrany

V súlade s

3000 - 4000 - 6000K 3000 - 4000 - 6000K

4739511/12 4739513/14
18 30

1800 3000

Sanan Sanan

25 000 h 25 000 h

Ra > 80 Ra > 80

Ne Ne

0,1 A

Bielé

IP65 IP65

- 5 °C až + 40 °C - 5 °C až + 40 °C

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

PC + Al PC + Al

250 x 40 mm 350 x 48 mm

II II

CE CE

Životnosť LED

0,08 A

120° 120°

Iba pre variantu so senzorom pohybu

Dosah MW

Uhol záberu MW

Čas zopnutia MW

8 m 8 m

360° 360°

40 vt. 40 vt.

Mechanická odolnosť IK08 IK08

TECHNICKÉ PARAMETRE

Detekcia pohybu MW 5,8 Ghz MW 5,8 Ghz

Bielé
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DEKORATÍVNÉ RÁMČEKY
Pomocou zacvaknutia možno ľahko prichytiť farebný rámček (nutné dokúpiť 
samostatne).

4739515 – 18W
4739516 – 30W

ČIERNA

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Režim

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ (FUNGUJE LEN U VARIANTY SO SENZOROM POHYBU)
Pohybový senzor svietidla je pevne nastavený. Pre individuálne nastavenie 
pohybového senzora je potrebná diaľkového ovládača (nutné zakúpiť samostatne - 
4739517), ktorý umožní nastavenie pokročilých funkcií.

Senzor funguje ako cez deň, 
tak v noci

Senzor funguje v noci, 
ale aj ráno a večer

OFF: Dočasne vypne svetlo. Pri ďalšom 
pohybe sa svetlo opäť rozsvieti

ON: Zapne svetlo

Senzor sníma iba v 
noci (v tme)

Časovač

Detekčné vzdialenosti

5-8m

2-3m

1-2m
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Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 04/21

Made in China
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno 
na požiadanie predložiť.

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


