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MONTÁŽNY MANUÁL

NÁSTENNÁ LAMPA VUELTA
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VAROVANIE:
Bezpečnosť tohto produktu môže byť zaručená len vtedy, ak budú dodržané nasledujúce pokyny 
pre inštaláciu a používanie. Po inštalácii si tieto pokyny bezpečne uschovajte.

Dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:
- Pred inštaláciou alebo odstránením produktu sa uistite, že napájanie bolo vypnuté.
- Nikdy nevykonávajte elektrickú inštaláciu bez náležitých znalostí alebo školení. Ak nie ste 
oboznámený s prácou s elektrickým vedením, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Akákoľvek úprava môže ohroziť bezpečnosť 
výrobku a jeho používania. ferm LIVING nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkty, ktoré boli 
akokoľvek upravené. 
- Zdroj svetla v tejto lampe nie je možné vymeniť.
- Tento produkt je určený len na použitie v interiéri.
- Spotrebič by mal byť vhodným spôsobom zrecyklovaný.

ČISTENIE:
- Na čistenie produktu používajte iba mäkkú handričku. V prípade potreby navlhčite handričku 
vodou a mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Ak máte záujem o ďalšie informácie, ako napríklad prehľad produktov alebo popis materiálov, 
navštívte našu webovú stránku na www.fermliving.com alebo nás neváhajte kontaktovať na 
info@fermliving.com

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE 
Prečítajte si prosím pred inštaláciou
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon: 30 W

Maximálna svietivosť: 2400 lm

CCT: 3000 K 
CRI: >90
Napätie: 230V
Frekvencia: 50Hz

Certifikácie: CE/LVD/EMC/ROHS

Rozmery balenia: 1100x181x174mm
Dĺžka kábla: 2,5m

Výkon: 20 W

Maximálna svietivosť: 1600 lm

CCT: 3000 K 
CRI: >90
Napätie: 230V
Frekvencia: 50Hz
Certifikácie: CE/LVD/EMC/ROHS

Rozmery balenia: 500x181x174mm

Dĺžka kábla: 2,5m

Nástenná lampa Vuelta, veľká

Nástenná lampa Vuelta, malá
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Párovanie nie je potrebné, pokiaľ nechcete 
ovládať viacero svietidiel (max 3 lampy) tým 
istým diaľkovým ovládačom alebo ak 
nepotrebujete ovládač resetovať.

Ako spárovať:
1. Vypnite lampu pomocou vypínača na 
elektrickom zdroji.
2. Lampu znova zapnite. Počas prvých 10 
sekúnd stlačte nasledujúcu postupnosť 
tlačidiel: Zapnúť/Vypnúť, + , - . Po úspešnom 
spárovaní kontrolka 3 x zabliká.

LAMPA 1 LAMPA 2 LAMPA 3

Pozor: Ak na zapnutie 
a vypnutie lampy 
použijete nástenný 
vypínač, lampa sa 
vráti na poslednú 
uloženú úroveň jasu. 
Ak je lampa pripojená 
k napájaciemu zdroju 
Dali, diaľkové 
ovládanie sa 
automaticky 
deaktivuje.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

PÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Zapnúť/Vypnúť. Lampa 
sa zapne na najvyššej 
svietivosti/úroveň 
svietivosti bude uložená, 
keď lampu vypnete

Zvýšenie jasu / 
Zapnutie lampy na 
uloženej úrovni svietivosti 

Zníženie jasu

Na výmenu batérie použite mincu
CR2025 3V

7.

+

-

Pred použitím diaľkového ovládača vyberte 
batériu z riadiacej jednotky a odstráňte 
ochranný kartónový disk, ktorý je umiestnený 
pod batériou.
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OBSAH BALENIA

1 x 
Lampa

1 x
Diaľkový ovládač

2x 
Zápustné skrutky 

(Ø8mm)
(nevhodné pre 
sadrokartón)

2x
Skrutky

POTREBNÉ NÁSTROJE

Skrutkovač
(Philips/krížový)

Elektrická vŕtačka Ceruzka Pravítko Vodováha
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PRE DOSIAHNUTIE 
NAJLEPŠIEHO VÝSLEDKU 

VYBERTE JEDEN Z KROKOV 6 
ALEBO 7

OVLÁDANIE STMIEVAČA
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Stlačte a podržte pre stmievanie

Stlačte pre Zapnutie/Vypnutie

Do steny 
vyvŕtajte 2 
dierky.

Ceruzkou 
vyznačte 
miesto vŕtania.

MONTÁŽNY PROCES

1

2 3

Pomocou priloženého 
skrutkovača 
odskrutkujte 4 skrutky a 
odstráňte nástennú 
konzolu.

Vodováha

Ceruzka
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ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Vypnite prúd!
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VOLITEĽNÉ
PRIPOJENIE

A/B

A. Vytiahnite kábel z 
konektrora.

B. Pripojte elektrický 
kábel zo steny ku 
konektoru.

Vodiče zapojte tak, ako je 
uvedené na obrázku

N: modrý vodič
L: hnedý vodič
Ikona uzemnenia: 
zeleno-žltý vodič
Kábel stmievača: biely

Varovanie: Pri voľbe inštalácie do 
elektrickej siete sa NESMIE použiť kábel 
stmievača.

MONTÁŽNY PROCES

ZAPOJENIE
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Pritlačte lampu o 
nástennú konzolu a 
pomocou priloženého 
skrutkovača a 4 
nastavovacích 
skrutiek upevnite 
lampu o držiak.

Teraz môže byť 
lampa zapojená.

5a

Pripevnite nástennú 
konzolu pomocou dvoch 
skrutiek a zápustných 
kolíkov.

Pre zapojenie do elektrickej siete sa 
prosím riaďte príslušnými 
zákonmi/legislatívou týkajúcich sa 
elektrickej inštalácie.


