Package contents

Components
included with unit:

2200

MONA PC979
suspension light
assembled light, ceiling hanger with canopy, hex key size 2.5,
electronic power supply, dimmer, remote control, 1x metal strap adjuster,
4x wire terminal connector, connecting box, cotton gloves, installation manual
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Installation manual
Installation must be carried out by a qualified electrician only.
Switch off power at main circuit panel prior to installation!
The manufacturer assumes no liability for damage resulting from incorrect installation.
Due to atmospheric conditions during transport or long-term storage of the product,
the glass may become cloudy. Ensure the glass is clean prior to installation.
1.

Installation of ceiling canopy bracket and suspension light
- Secure the ceiling canopy bracket to the ceiling.
- With regard for various types and conditions of ceiling materials, we recommend consulting installation with an
expert. The manufacturer assumes no liability for incorrect installation or defects in the material to which the
bracket is secured.
- Use anchors of sufficient strength only (not included with unit).
- Secure the bracket to the ceiling using at least two anchor points.

2.

Thread the two suspension straps through the opening in the ceiling canopy.
From the inner side of the ceiling canopy, slide the metal strap adjuster over the suspension straps. Gradually thread
the straps through all of the openings in the strap adjuster. Adjust the length of the straps and the position of the
light.

4.

Connect the lighting assembly to the building wiring.
Carefully arrange the wiring and the electronic power supply within the ceiling canopy so that the individual wires
are not subjected to excessive bending and their insulation is not damaged.

5.

Using the two hex screws and the hex key, attach the ceiling canopy to the ceiling bracket.

Prior to shipping, the functionality of each light and its components is thoroughly
tested. The manufacturer assumes no liability for the mishandling of products.
Installation time: 1 H (2 persons)
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Obsah balení

Komponenty, které
jsou součástí balení:

2200

MONA PC979
závěsné svítidlo
zkompletované svítidlo, stropní držák s baldachýnem, imbusový klíč vel.2.5,
napájecí trafo, stmívač, dálkové ovládání, 1x zajišťovací spona,
4x propojovací svorkovnice, spojovací krabice, bavlněné rukavice,
montážní postup
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Montážní postup
Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.
Před montáží vypněte přívod elektrického proudu!
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Během transportu, nebo dlouhodobým uskladněním výrobku, může dojít vlivem atmosferických podmínek k zašpinění skla. Proto před instalací zkontrolujte jeho čistotu.
1.

Instalace stropního držáku baldachýnu
- Ke stropu přišroubujte držák stropního baldachýnu.
- S ohledem na různý typ i stáří materiálů stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla
neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.
- Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení).
- Upevněte držák ke stropu pomocí nejméně dvou kotevních bodů.

2.

Provlékněte dva nosné popruhy otvorem v baldachýnu.
Z vnitřní strany baldachýnu navlékněte na popruhy zajišťovací sponu. Popruhy postupně provlékněte všemi jejími
otvory. Upravte délku popruhu a pozici světla.

4.

Zřiďte elektrické propojení svítidla s elektroinstalací.
Kabeláž s elektronikou uspořádejte ve vnitřním prostoru baldachýnu tak, aby nedošlo k nadměrnému ohybu kabelů
nebo k poškození kabelové izolace.

5.

Pomocí dvou imbusových šroubků a imbusového klíče přišroubujte baldachýn k stropnímu držáku.

U každého svítidla včetně jeho komponentů je před expedicí důkladně zkontrolována
jeho funkčnost. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.
Doba instalace: 1 H (2 osoby)
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