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WARRANTY *

INTRODUCTION  & WARRANTY
Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions careful-
ly before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please 
contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve 
you at the best.

The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incor-
rect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to 
incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of 
product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!
Turn power o� before inspection , installation or removal.

Installation Instruction
1. Switch o� the power before installing the �xture
2. Fasten the two ceiling clips to installion surface
3. Link cable to power source
4. Install the lamp to the ceiling clips

WARNING
1. Please make sure to turn o� the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the 
whole luminaire should be replaced.

Caution, risk of electric shock.
This marking indicates that this product should not be 
disposed of with other household wastes.

CZ

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek �rmy V-TEK. V-TEK vám nabízí ty nejlepší 
výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte 
si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho 
prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni 
jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby.
 
Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody 
způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost 
neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému 
odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní 
využívaní. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má 
záruku pouze pro výrobní vady.

ÚVOD A ZÁRUKA

VAROVÁNÍ! 
Před zahájením inspekce, montáže nebo demontáže odpojte napájení. 
 
POKYNY K INSTALACI 
1. Před nasazením těla vypněte napájení. 
2. Připevněte dvě stropní závorky k montážnímu povrchu. 
3. Připojte kabel ke zdroji napájení. 
4. Namontujte lampu na stropní závorky. 


