
CZ Návod pro LED venkovní lampy Solight 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

 

 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny 
a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či 
poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání 
elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník 
s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. 

 

Tento návod se vztahuje na modely: WM-10W-L, WM-20W-L, WM-30W-L 
 

Postup montáže 

• Před započetím montáže zařízení, při údržbě či demontáži je nutné vždy odpojit napájení vypnutím 
vypínače nebo jističe. 

• Práce, spojené s připojením lampy k napájení, by měly být provedeny oprávněnou osobou s patřičným 
oprávněním. 

• Během činnosti se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba apod., je 
nutné odpojit lampu od napájení a počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy. 

• Zákaz používání lampy bez ochranného skla nebo s popraskaným ochranným sklem. 

• Svítidlo musí být k elektrické instalaci připojeno tří-žilovým přívodem (s ochranným vodičem), který je 
nutno přivést do svítidla přes průchodku. 

• Připojení je nutné provést podle obr. 1. 
L = fáze=hnědý kabel 

N = nulový vodič = modrý kabel 

Uzemnění = zelenožlutý kabel 

• Před uvedením do provozu, je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnost připojení. 

• Před upevněním lampy je nutné zkontrolovat, zda jsou dodrženy vzdálenosti od okolních předmětů, 
vzdálenost od ochranného skla k osvětlovanému předmětu musí být nejméně 1m. 

• Nakonec dotáhněte všechny šroubky a seřiďte konzolu lampy pro dosažení požadovaného osvětlení. 
 

Upozornění 
 

Chraňte před dětmi, nezasahujte do zapojení. Technické změny jsou vyhrazeny, uchovejte návod. 
 

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, 
nesprávným zapojením k elektrické instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, 
neschválenými technickými změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu! 

Obr. 1 

hnědý 

žlutozelený 

modrý 

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a 
zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů 
nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, 
je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno. 



SK Návod pre LED vonkajšie lampy Solight 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

 

 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho   výrobku. Pozorne   si   prečítajte nasledujúce   pokyny 
a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu 
či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania 
elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný 
pracovník. 

 

Tento návod sa vzťahuje na modely: WM-10W-L, WM-20W-L, WM-30W-L 
 

Postup montáže 

• Pred začatím montáže zariadenia, pri údržbe či demontáži je nutné vždy odpojiť napájanie vypnutím 
vypínača alebo ističa. 

• Práce, spojené s pripojením lampy k napájaniu, by mali byť vykonané oprávnenou osobou s patričným 
oprávnením. 

• Počas činnosti lampy sa lampa zahrieva. Pred každou činnosťou vykonanou na lampe, napr. údržba a 
pod., je nutné odpojiť lampu od napájania a počkať niekoľko minút do úplného vychladnutia lampy. 

• Zákaz používania lampy bez ochranného skla alebo s popraskaným ochranným sklom. 

• Svietidlo musí byť k elektrickej inštalácii pripojené trojžilovým prívodom (s ochranným vodičom), ktorý 
je nutné priviesť do svietidla cez priechodku. 

• Pripojenie je nutné previesť podľa obr.1. 
L = fáza = hnedý kábel 
N = nulový vodič = modrý kábel 
Uzemnenie = zelenožltý kábel 

• Pred uvedením do prevádzky, je bezpodmienečne nutné skontrolovať správnosť pripojenia. 

• Pred upevnením lampy je nutné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých predmetov, 
vzdialenosť od ochranného skla k osvetľovanému predmetu musí byť najmenej 1m. 

• Nakoniec dotiahnite všetky skrutky a nastavte konzolu lampy pre dosiahnutie požadovaného 
osvetlenia. 

 
Upozornenie: 

 

Chráňte pred deťmi, nezasahujte do zapojenia. Technické zmeny sú vyhradené, uschovajte si návod. 
 

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou lampy, 
nesprávnym zapojením k elektrickej inštalácii, použitím iného než odporúčaného príslušenstva, 
neschválenými technickými zmenami, alebo nedodržaním odporúčania v tomto návode! 

Obr. 1 
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Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a 
zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných 
dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný 
kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané. 



EN User manual for LED outdoor floodlights 

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

 

 

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these 
instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized 
use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for 
future reference. The installation must be performed by qualified personnel only. 

 

This user manual is for: WM-10W-L, WM-20W-L, WM-30W-L 
 

Installation 
 

• Before starting installation, during maintenance or disassembly, the power must always be 
disconnected by turning off the switch or circuit breaker. 

• Work associated with connecting the lamp to the power supply should be performed by an 
appropriately competent person. 

• The lamp heats up when it is on. Before performing any work with the lamp, e.g. maintenance, the 
lamp must always be disconnected from the power supply and left for a few minutes to cool down 
completely. 

• The lamp must not be used without the protective glass or if the protective glass is cracked. 

• The lamp must be connected to the electrical system with a three-wire cable (with a protective 
conductor), which must be fed into the lamp through the cable gland. 

• The lamp must be connected as shown in Picture 1. 
L = phase = brown cable 

N = neutral = blue cable 

Earth = green-yellow cable 

• It is essential to check that the wiring is connected properly before first using the lamp. 

• Before fixing the lamp in place, check that the lamp is sufficiently far away from nearby objects; the lit 
object must be at least 1m away from the protective glass. 

• Finally, tighten all screws and adjust the lamp bracket to achieve the desired lighting effect. 

 
Caution: 

 

Keep out of reach of children; do not tamper with wiring. Technical changes are reserved; keep this manual 

in a safe place. 
 

SOLIGHT Holding, s.r.o. is in no way liable for damaged caused by improper installation of the lamp, 
improper electrical wiring, the use of other than the recommended accessories, unapproved technical 
changes, or failure to comply with the recommendations in this manual! 

 
Obr. 1 brown 
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