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2. Wprowadzenie do produktu
Plastikowa rurka LED zawierają diody świetlne (LED), które są najbardziej zaawansowaną technologią
oświetleniową na dziś i zapewniają znaczne oszczędności energii, ochronę środowiska, długą żywotność i
nie wymagają konserwacji. Produkt cechuje o 100% większa wydajność i znacznie wyższa jasność niż
dowolne inne stara oprawa oświetleniowa.
3. Informacje ogólne o produkcie
Oszczędzanie energii nie wymaga konserwacji, łatwy montaż, wysoka wydajność, niskie zużycie energii,
długa żywotność, niskie temperatury i brak odblasków.

2. Seznámení s výrobkem
Tato LED plastová trubice obsahuje svítivé diody (LED), což je dnes tou nejmodernější osvětlovací
technologií, která nabízí pozoruhodnou úsporu energie, ochranu životního prostředí, dlouhou životnost a k
tomu nevyžaduje žádnou technickou údržbu. Výrobek má o 100% vyšší účinnost a výrazně lepší jas než
kterékoliv starší svítidlo.
3. Obecný přehled výrobku
Úspora energie, žádná technická údržba, snadná instalace, vysoká účinnost, nízká spotřeba energie, dlouhá
životnost, nízká teplota a žádné oslňující odlesky.

4. Zastosowanie:
Plastikowa rurka LED może być zastosowana w hotelach, biurach, fabrykach, salach konferencyjnych,
salach posiedzeniowych, centrach handlowych, budynkach mieszkalnych, szkołach, uczelniach, szpitalach,
itp.

Es wird empfohlen, dass das Produkt direkt, ohne elektronischen Ballast
mit Strom versorgt wird. Im Falle, dass die Komponente mit Ballast verbunden
sind, können wir Dritten die Dauerhaftigkeit derselben nicht gewährleisten und
aus diesem Grund wird die Garantie storniert werden.

NÁVOD K OBSLUZE LED PLASTOVÉ TRUBICE

1. Úvod
Mnohokrát děkujeme za výběr a nákup LED plastové trubice ﬁrmy V-TAC. V-TAC vám bude sloužit co
nejlépe, ale měli byste si před zahájením instalace tento návod pečlivě přečíst a uschovat pro budoucí
použití. Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se na našeho zástupce nebo na místního dodavatele, od
kterého jste výrobek zakoupili. Jsou totiž vyškoleni a připraveni Vám pomoct tím nejlepším možným
způsobem.

1. Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór i zakup plastikowej rurki LED produkcji V-TAC. V-TAC będzie Ci służył jak najlepiej,
ale trzeba uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed tym jak zamontować oraz zachować ją na
przyszłość. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub z lokalnym dealerem, u
którego zakupiono produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi pomóc w najlepszy możliwy sposób.

4. Použití:
Tato LED plastová trubice může být použita v hotelech, kancelářích, továrnách, konferenčních síních,
zasedacích místnostech, obchodních komplexech, obytných budovách, školách, kolejích, vysokých školách,
nemocnicích atd.

5. Wymagania dotyczące montażu:
• powinien montować wyłącznie uprawniony elektryk.
• Temperatura pracy środowiska: od -20°C do + 45°C
• Podczas montażu należy zapewnić odpowiednie uziemienie.
• NIE używaj stateczników elektronicznych.
• NIE używaj zasilacza prądu stałego.
• Zaleca się podłączyć bezpośrednio produkt do zasilania bez stateczników elektronicznych. Jeżeli
składniki zasilane są przez balast, nie możemy zagwarantować długotrwałego działania, a gwarancja straci
swoją ważność.

5. Požadavky na instalaci:
• Instalaci smí provádět pouze kvaliﬁkovaný elektrikář.
• Provozní teplota okolí: -20°C až + 45°C
• Po celou dobu instalace musí být zajištěno správné uzemnění.
• NEPOUŽÍVEJTE s elektronickými předřadníky.
• Nepoužívejte napájení stejnosměrným proudem.
• Doporučuje se výrobek napájet přímo, bez elektrického předřadníku. Pokud jsou komponenty napájeny
předřadníkem, nemůžeme zaručit jejich dlouhodobou životnost, proto záruka zanikne.

6. Instrukcje montażowe:
a. Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie!
b. Postępuj zgodnie ze schematem poniżej:

6. Pokyny k instalaci:
a. Před zahájením vypněte elektřinu!
b. Postupujte podle tohoto schématu:
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(Je součástí balení: 1 ks LED hvězda pro ochranu před zkratem)

(w zestawie: 1 szt. gwiazda LED dla ochrony przed zwarciem)
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