
DALLAS 38W UGR LED BACKLIT PANEL,    NAVODILO ZA MONTAŽO  
600X600mm, 4000K, BEL 
 
RDL40406060UGR-01 
 
PROSIMO, PREBERITE NAVODILA PRED ZAČETKOM NAMESTITVE IN JIH SHRANITE SAJ JIH BOSTE 
POZNEJE MORDA ŠE POTREBOVALI. 
!Električni izdelki lahko povzročijo smrt, poškodbe ali materialno škodo. Če imate kakršne koli dvome 
glede namestitve ali uporabe tega izdelka, se posvetujte s pristojnim električarjem 

Opomba: 
Tehnične informacije in specifikacije izdelka se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. 
Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robusdirect.com 
 
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP20 
Svetilka nima možnosti zatemnitve. Primerno za montažo na vnetljive površine. 
Napajalnika ne smemo priključiti na svetilko, če je pod napetostjo.  S tem lahko poškodujemo svetilko, 
zaradi česar garancija postane neveljavna. 
 
Namestitev 
1. Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno. 
2. Odstranite ploščo velikosti 600 x 600mm s stropa. 
3. Prepričajte se, da nad mestom namestitve ni nobenih kablov, cevi ali drugih napeljav itd. 
4. Priključite rjavo žico (faza) na priključek L in modro žico (ničla) na priključek N na AC napajalnik 
5. Prepričajte se, da so povezave med napajalnikom in svetilko varne. 
6. Položite konektor, napajalnik in priključne kable v prazen prostor v stropu. 
7. Namestite svetilko v prostor v stropu na položaj odstranjene stropne plošče. 
 
Svetilka ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti. Če se kateri od delov poškoduje, izključite 
napajanje in svetilke ne uporabljajte več. 
 
Informacije za uporabnika: 
1. Prosimo, upoštevajte uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE, simbol 
s prekrižanim smetnjakom). 
2. Prosimo, prispevajte k varovanju okolja tako, da po preteku življenjske dobe vrnete izdelek v zbirni 
center za odpadno električno in elektronsko opremo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 
3. Izdelek lahko vsebuje snovi, ki so nevarne za človekovo zdravje in okolje, zato ga ne smemo odvreči 
v gospodinjske odpadke. Upoštevajte ločeno shranjevanje odpadne električne in elektronske opreme, 
skladno z WEEE. 
4. »Simbol« s prekrižanim smetnjakom« pomeni, da se ta izdelek ne sme odvreči med navadne 
gospodinjske odpadke, temveč v skladu z uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko 
opremo. 
 
Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. 


