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Kompaktní osvětlovací mini systém         
 
Platí pro EAN:   Technické parametry:  
 
14296 – OM7317-C-3W 
14302 – OM7316-3-3W 
14319 – OM7318-3-1W 
14326 – OM7255-3W 
14333 – OM7257-3W 
14340 – OM7258-3W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvětlovací mini systém byl vyvinut pro osvětlení drobných předmětů uložených ve výstavních vitrínách a 
skříních. 
 
Doporučené aplikace v klenotnictví, zlatnictví, hodinářství atp. Vhodné pro aplikace do nábytkářské desky. 
 
Každé jednotlivé svítidlo je vybaveno vlastním proudovým zdrojem se vstupním napětím 230VAC. 
 
Fotografie: 

 
Likvidace výrobku po ukončení životnosti 
 
Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se 
místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků. 
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Instalace OM7317-C-3W: 
1. Připravte montážní otvor o průměru 26mm. 
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí. 
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému 

přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru. 
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED 

svítidlo do montážního otvoru. 
 

Instalace OM7316-3-3W: 
1. Připravte montážní otvor o průměru shodujícím se s průměrem závitové tyče svítidla. 
2. Montážním otvorem protáhněte vodiče i závitovou tyč svítidla. Provlečte matici a řádně utáhněte. 
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému 

přívodu. 
 
Instalace OM7318-3-1W: 

1. Připravte montážní otvor o průměru shodujícím se s průměrem závitové tyče svítidla. 
2. Montážním otvorem protáhněte vodiče i závitovou tyč svítidla. Provlečte matici a řádně utáhněte. 
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému 

přívodu. 
 
Instalace OM7255-3W: 

1. Připravte montážní otvor o průměru 35mm. 
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí. 
5. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému 

přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru. 
3. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED 

svítidlo do montážního otvoru. 
 
Instalace OM7257-3W: 

1. Připravte montážní otvor o průměru 45mm. 
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí. 
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému 

přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru. 
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED 

svítidlo do montážního otvoru. 
 
Instalace OM7258-3W: 

1. Připravte montážní otvor o průměru 33mm. 
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí. 
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému 

přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru. 
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED 

svítidlo do montážního otvoru. 
 
 
Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s 
požadovanou odbornou kvalifikací. 
 
 


