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Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky 
FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho 

funkcemi a správnou obsluhou.

4739483 -18W
4739518 -24W
4739519 -30W

LED svítidlo UNI SLIM 3v1

Návod k použití
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NEPŘEHLÉDNĚTE
• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, 

abyste předešli případným škodám, či zranění.
• Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
• Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení 

výrobku do provozu a k jeho obsluze.
• Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 

návod k obsluze.
• Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy 

FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ
• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho  technické 

specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
• Za účelem zajištění optimálních technických parametrů svítidla je třeba provádět jeho 

pravidelnou údržbu. Kryt svítidla je třeba čistit běžně dostupnými mycími prostředky. 
Nepoužívejte žíraviny ani rozpouštědla. Nepoužívat tlakovou vodu.

• Instalaci zařízení smí provádět jen osoba kvalifikovaná dle vyhlášky č.50 o elektro 
montážích a revizích.

• Před zahájením instalace je třeba bezpodmínečně odpojit přívod proudu do obvodu 
elektrické sítě, ke kterému bude svítidlo připojeno, aby bylo vyloučeno nebezpečí 
náhodného obnovení přívodu napětí!

• Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní 
technik, nebo podobně klasifikovaná osoba.

• V případě rozbití skla, je nutné jej nechat okamžitě vyměnit a svítidlo do té doby 
nepoužívat.

• Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá 
platným normám. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé 
neodbornou manipulací s výrobkem.
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POPIS PRODUKTU
Elegantní LED svítidlo s širokými možnostmi použití jako jsou sádrokartonové či 
minerální podhledy. U svítidla lze snadno při montáži nastavit teplotu barvy 3000 - 
4000 - 6000 K (pomocí přepínače vzadu na svítidle) a  přizpůsobit tak potřebám a 
podmínkám použití. Díky tomu, je možné se až při instalaci rozhodnout pro ideální 
barevnou teplotu. Pomocí dodaného příslušenství lze snadno namontovat jako 
podhledové či přisazené svítidlo. Díky čelnímu krytí IP44 je použitelné i v náročnějších 
a vlhkých podmínkách jako jsou koupelny. Vzhledem k použitým materiálům a 
matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. 
Díky magnetu zabudovanému do límce svítidla lze pomocí jednoduchého nasazení 
dekorativního rámečku změnit barva svítidla. To vše podtrhuje LED technologie díky 
které je dosaženo velké světelné účinnosti, nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti.

Přepínač barevné teploty

Pojistné lanko

Montážní třmen

SDK Klips

Připojovací svorkovnice

Magnet uvnitř límce
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INSTALACE DO SDK
• Vypněte jistič příslušného světelného okruhu a prověřte, zda ve stávajících přívodních 

vodičích není napětí (např. fázovkou či jiným testerem).
• Nasuňte klipsy na třmen a nastavte požadovanou rozteč dle montážního otvoru.
• Napružte klipsy na třmenu a nasuňte do montážního otvoru (viz. obrázek níže).
• Spojte třmen se svítidlem lankem s karabinou, která zabrání případnému pádu při 

montáži. 
• Připojte přívodní vodič do  svorkovnice na svítidle (L - fáze (hnědá), N - nula (modrá))
• Pomocí přepínače na zadní straně svítidla nastavte požadovanou barevnou teplotu 

světla.
• Svítidlo nasaďte tak, aby úchyty zapadly do třmenu, poté pootočte do zacvaknutí.
• Zapněte jistič a pomocí vypínače ověřte správné zapojení (svítí/nesvítí).
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INSTALACE NA STROP/STĚNU
• Vypněte jistič příslušného světelného okruhu a prověřte, zda ve stávajících přívodních 

vodičích není napětí (např. fázovkou či jiným testerem).
• Na zvolené místo (strop, stěna) namontujte třmen pomocí vhodného kotvícího 

materiálu.
• Spojte třmen se svítidlem lankem s karabinou, která zabrání případnému pádu při 

montáži. 
• Připojte přívodní vodič do  svorkovnice na svítidle (L - fáze (hnědá), N - nula (modrá)).
• Pomocí přepínače na zadní straně svítidla nastavte požadovanou barevnou teplotu 

světla.
• Svítidlo nasaďte tak, aby úchyty zapadly do třmenu, poté pootočte do zacvaknutí.
• Zapněte jistič a pomocí vypínače ověřte správné zapojení (svítí/nesvítí).
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DEKORATIVNÍ RÁMEČKU
Svítidlo lze doplnit o dekorativní rámeček, který lze přichytit pomocí integrovaného 
magnetu v rámečeku svítidla (rámečky nutno dokoupit samostatně).

4739476 – 18W
4739477 – 24/30W

NEREZ ČERNÁ CHROM

4739481 – 18W
4739482 – 24/30W

4739474 – 18W
4739475 – 24/30W

Šířka svítidla

Výška 
svítidla

Kód Šířka Výška
Svítidlo Montážníotvor do SDK

4739483
4739518
4739519

225 mm
330 mm
330 mm

19 mm
19 mm
19 mm

65 - 205 mm
65 - 265 mm
65 - 265 mm

Montáž - rámeček se nasadí z čelní strany na svítidlo.

Demontáž - lehkým tahem sundejte rámeček ze svítidla.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód

Příkon (W)

Světelný tok (lm)

Barevná teplota

Výrobce LED čipu

Vyzařovací úhel

Index podání barev

Stmívání

Max. proud

Provedení

Krytí

Pracovní teplota
Napájecí napětí

Materiál

Rozměry

Montážní otvor

Třída ochrany

V souladu s

3000 - 4000 - 6000K 3000 - 4000 - 6000K 3000 - 4000 - 6000K

4739483 4739518 4739519
18 24 30

1400 2000 2650

Sanan Sanan Sanan

30 000 h 30 000 h 30 000 h

Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Ne Ne Ne

0,1 A 0,13 A

Bílé Bílé Bílé

IP20 / IP44 (čelně) IP20 / IP44 (čelně) IP20 / IP44 (čelně)

- 5 °C až + 40 °C - 5 °C až + 40 °C - 5 °C až + 40 °C

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

PC + Al + Ps + Fe PC + Al + Ps + Fe PC + Al + Ps + Fe

225 x 19 mm 330 x 19 mm 330 x 19 mm

65 - 205 mm 65 - 265 mm 65 - 265 mm

II II II

CE CE CE

Živostnost LED

0,08 A

120° 120° 120°



Výrobce:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
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Made in China
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání 
předložit.

LIKVIDACE
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního 
prostředí!


