D, Sestavení a demontáž.
Připojení a odpojení ze sítě

DISK

Instalační návod
A, Úvod

• Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně
přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a
doporučení!
• Instalace závěsného svítidla vyžaduje více než jednu
osobu.
• Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky
je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
• Před montáží vypněte příslušným jističem přívod
elektrického proudu!
• Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně
jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvaliﬁkovaný elektrikář.
• Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a
osobami se sníženými smyslovými a psychickými
schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké
díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření
nebezpečné.
• Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody
vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
• Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.

B, Název výrobku: Závěsné svítidlo DISK
• Závěsné svítidlo DISK je dostupné v jedné velikosti (viz
technické nákresy).
• Skleněná křišťálová část je ručně volně foukaná za
použití formy.
• Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze
v suchém prostředí).

C, Komponenty, které jsou součástí balení
• Ručně foukaná křišťálová část světla
• Montura (dostupná ve stříbrné barvě)
• Montážní návod, záruční list, návod na údržbu, rukavice
Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou
součástí balení.

600 mm
Ø 140 mm

300 mm

Ø 548 mm

• Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě
nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz.
obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého
prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.
• Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím
k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalační propojování
a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze
kvaliﬁkovaný elektrikář při dodržení obecně závazných
předpisů.
• Nesundávejte smršťovací fólii umístěné na pokovené křišťálové části (10), dokud neukončíte instalaci
svítidla.
• Do kotevní desky (1) navlékněte ocelové lanko (2).
• Kotevní desku (1) navlékněte na přívodní vodič ze
stropu a připevněte ji pomocí hmoždinek (3) a vrutů
(4), které nejsou součástí balení. Volte velikost a typ
dle materiálu stropu a váhy světla.
• Na ocelové lanko (2) navlékněte stropní kryt (5)
a aretujte ho na kotevní desce (1) pomocí stavěcího
šroubu.
• Konec lanka (2) nasuňte do kleštiny (6) sestavy (7).
• Povolte stavěcí šroub u krytu (5) a spusťte ho níže.
Průchodkou v krytu (5) provlékněte vodič (8), proveďte elektroinstalaci a opět kryt aretujte ke kotevní
desce (1) dotažením stavěcího šroubu.
• Povolte stavěcí šroub víčka (9). Objímku osaďte
odpovídajícím zdrojem a navlékněte skleněné stínidlo
(10).
• Aretujte víčko (9) dotažením stavěcího šroubu.
• Sundejte smršťovací fólii z pokovené křišťálové části
(10).
• Pokovenou část čistěte lihem a textilií z jemné
tkaniny, zabráníte tím poškrábání povrchu.
• Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od
přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži. Případnou pozdější dopravu
svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.
• Technická podpora: info@bomma.cz

E, Technické parametry, určení
3 hmoždinky
(nejsou souč. balení)
1 kotevní deska
4 šrouby
(nejsou souč. balení)
5 stropní kryt
6 kleština

2 ocelové lanko

• Jmenovité napětí:
• Krytí:
• Jmenovitý příkon:
• Váha skl. části-TIM malý:
• Třída:

250 V/ A.C. 50Hz
IP 20
1x 40 W (E27)
cca 9 kg
II.

Doporučený světelný zdroj: LED E27.

8 vodič

7 sestava
9 víko

F, Likvidace

10 skleněná část

obr. 1

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před
jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a
separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte
organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. Jednotlivé díly
svítidla jsou:

Číslo
10 11 11*

Kategorie
N

Název
Odpadní sklo v malých
částicích a skelný prach
obsahující těžké kovy

10 11 12

O

Odpadní sklo neuvedené
pod č. 10 11 11

17 04 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 05

O

Železo a ocel

20 01 01

O

Papír a lepenka

15 01 05

O
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