Manuál
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Poznámka: Nepoužívejte pro rozbalení svítidla
ostré predmety!
1. Rozbalení CACAN T5 300 EL-IN
Opatrne otevrete balení bez použití ostrých predmetu!
V balení najdete následující položky:
- sada závesu svítidla (4 ks)
- svítidlo CACAN T5 300 EL
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Paralelní pozice
Podélné

Pozice napøíè
Prícné

2. Umístìní
Vyberte si umístení
svítidla.
2.
DENTA
Hybrid
- podélné umístení - osa svetla kopíruje osu kresla (nejcastejší)
DENTA Hybrid by mìl být umístìn v jedné z tìchto dvou pozic:

- umístení napríc - osa svetla kolmá na osu kresla

• Paralelní pozice. Oèi pacienta by mìli být na úrovni 1/3 na svítidla.
• Pozice napøíè. Oèi pacienta by mìli být na úrovni svìtelného pásu.

Výška spodní hrany svítidla od zeme doporucena 220 cm.
Poznámka: Výška svítidla by mìla být 2,2 m nad úrovní podlahy.
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montážní bod

T5 300 EL
1000 mm

530 mm

3. Príprava montáže
- Pro montáž použijte
šablonu z horní
strany víka.
2. Umístìní
DENTA
Hybrid

Economy

- Víko odríznete, propíchnete vyznacené montážní body.
- Víko položte na strop do požadované polohy a prekreslete
DENTA na
Hybrid
mìl býtbody.
umístìn v jedné z tìchto dvou pozic:
stropby
montážní
- Odvrtejte
8 - 10 mm
vrtákem
dleúrovni
typu stropu.
• Paralelní
pozice. body
Oèi pacienta
by mìli
být na
1/3 na svítidla.

3. Pøíprava montáže DENTA Hybrid

1000 mm

Po vybalení
svítidlanapøíè.
mùžete
použít
obal by
jako
šablonu
• Pozice
Oèi
pacienta
mìli
být na úrovni svìtelného pásu.
pro oznaèení upevòovacích bodù závìsných lanek.

355 mm

• PoužijtePoznámka:
pøední èást
obalusvítidla
a udìlejte
otvory
Výška
by mìla
být 2,2 m nad úrovní podlahy.
na vyznaèených montážních bodech.
• Pøiložte papírové víko na strop podle požadovaného umístìní
svítidla a pøeneste body na strop.
• Vyvrtejte si otvory pro pøipevnìní závìsù.
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vrut

max. 4 mm

Upevnovací matka
Chromová cepicka
Závesné lanko
Úchyt pripevnený
na svítidle

hliníkové ocko
Závesné lanko

úchyt pripevnený
na svítidle

4. Zavešení svítidla CACAN T5 300 EL
Tyto položky jsou v základním vybavení svítidla.
Vyberte si variantu podle vašich potreb.
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5. Umístìní
Výmena zárivkových
trubic
2.
DENTA
Hybrid

- Stisknete kratší bocní profil a stlacte jej dolu.
DENTA
by mìl
býtseumístìn
- ProfilHybrid
i plastové
rohy
uvolní. v jedné z tìchto dvou poz
- Vytáhnete difuzor.
• Paralelní pozice. Oèi pacienta by mìli být na úrovni 1/3 na s
- Prístup
k trubicím
je volný.by mìli být na úrovni svìtelného
• Pozice
napøíè.
Oèi pacienta
- Pro uvolnení krytu neprímého svetla je zapotrebí
cástecne povolit 3 šrouby rohového kovového
Poznámka: Výška svítidla by mìla být 2,2 m nad úrovní podla
profilu, který spojuje rám svítidla.

6. Výmìna záøivkových zdrojù
• 2x Philips TL5 24/965 - plnospektrální
• 4x Philips TL5 54/965 - plnospektrální
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6. obecné informace
Obrázek preferovaných svetelných podmínek pro zubní lékare.
- Zóna 1 = 20 - 40 000 LUX
- Zóna 2 = 3 - 5000 LUX
- Zóna 3 = 500 - 1000 LUX
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Údaje: CACAN T5 300 EL
- Vysoký výkon - 4.500 lux.
- Ekologické a energeticky úsporné.
- Neprímé osvetlení (osvetlení vzhuru).
- Rozmery: 1.355 x 700 x 55 mm.
- Hmotnost: 11 kg.

CACAN CZ, s.r.o.
Na Vlašce 1947
263 01 Dobríš
GSM: +420 602 102 093
tel./fax: +420 318 523 919
e-mail: info@cacan.cz
http: www.cacan.cz
skype: michal.dudla

Likvidace výrobku T5 300 EL
Vážený zákazníku, pokud se nekdy v budoucnu rozhodnete tento
výrobek vyhazovat, pak, prosím, mejte na pameti, že mnoho z jeho
cástí je vyrobeno z materiálu, které mohou být recyklovány.
Nevyhazujte proto, prosím výrobek do bežného odpadu, ale prenechte
ho k recyklaci v zarízení, které je k tomu ve vašem regionu urceno.
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