
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. 
Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.  

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. 
Inštaláciu zverte  kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o. Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.
Technické údaje
Napájení: 12V DC
Příkon: 5W
Třída ochrany: III.
Krytí IP: IP20
Počet LED: 72
Světelný tok: 400m (studená bílá) 
                        360lm (teplá bílá)
Životnost: 30000h
Kabel: 2,5m (S4 konektor)
Provozní teplota: -5°C~40°C
Umístění: interiéry
Hmotnost: 285g
Materiál: hliník, plast
Doporučené příslušenství k zapojení:
LED driver DRPS1, 2, 3, DRT006/12, DR015, DR030, DRT030/12, S4, S12
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Upozornění
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, 
nepoužívejte jej.
Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený.
V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.
LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit 
újmu na zdraví i majetku.

NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL:

LED nábytkové svítidlo

PARKER MODEL:

NÁVOD NA POUŽITIE
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Technické údaje
Napájanie: 12V DC
Príkon: 5W
Trieda ochrany:  III.
Krytie IP: IP20
Počet LED: 72
Svetelný tok: 400lm (studená bielá) 
                        360lm (teplá bielá)
Životnosť: 30000h
Kábel: 2,5m (S4 konektor)
Prevádzková teplota: -5°C~40°C
Umiestnenie: interiéry
Hmotnosť: 285g
Materiál: hliník, plast
Doporučené príslušenstvo k zapojeniu:
LED driver DRPS1, 2, 3, DRT006/12, DR015, DR030, DRT030/12, S4, S12
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Upozornenie
Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, 
nepoužívajte ho.
Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený.
V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte.
LED nie sú vymeniteľné.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť 
škodu na zdraví a majetku.

Pozor! Uvedená životnost je přímo závislá na způsobu použití a umístění (+/-):

provoz 24h denně bez možnosti chlazení
použitím v prostředí se zvýšenou teplotou
použitím v malém uzavřeném prostoru
špatným odvětráváním okolí svítidla

- běžným provozem ø3h denně
použitím v chladnějším prostředí (max. do 25°C)
použitím v otevřeném prostoru
zajištěním cirkulace vzduchu okolo svítidla

+

Pozor! Uvedená životnosť je priamo závislá na spôsobe použitia a umiestnenia (+/-):

prevádzka 24h denne bez možnosti chladenia
použitím v prostredí so zvýšenou teplotou
použitie v malom uzavretom priestore 
zlým odvetraním v okolí svetelného zdroja

- bežnou prevádzkou ø3h denne
použitím v chladnejšom prostredí (max. do 25°C)
použitie v otvorenom priestore
zaistením cirkulácie vzduchu okolo svetelného zdroja

+
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Before using or installing the light fixture, kindly read the instructions and 
follow safety rules.
Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

INSTRUCTIONS
MODEL:

GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES

Vor der Benutzung dieses Produkts die Anweisung bitte vorsichtig lesen 
und nach den Sicherheitseinweisungen vorgehen. 
Die Installation ist einer qualifizierten Person oder Fachfirma anzuvertrauen. 

Wir bedanken uns, dass Sie sich ein Produkt der Firma 
PANLUX s.r.o. ausgesucht haben.

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique medidas
de precaution.
Encomende la montaje a la persona o companía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de 
companía PANLUX s.r.o.
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PARKER
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MODEL:

PARKER
LED Möbelleuchte

MODEL:

PARKER
LED lámpara mueblera 

Technische Daten
Spannung: 12V DC
Leistungsaufnahme: 5W
Schutzklasse: III.
Schutzart IP: IP20
Anzahl der LED: 72
Lichstrom: 400lm (kaltweiβ) 
                    360lm (warmweiβ)
Lebensdauer: 30000h
Kabel: 2,5m (S4 Steckerverbindung)
Betriebstemperatur: -5°C~40°C
Standort: Interieure
Gewicht: 285g
Material: Aluminium, Kunststoff
Empfohlenes Zubehör für Einschaltung:
LED driver DRPS1, 2, 3, DRT006/12, DR015, DR030, DRT030/12, S4, S12

Hinweis
Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Falls irgendwelcher Bestandteil 
beschädigt ist, benutzen Sie das Produkt nicht. 
Bei jeder Manipulation schalten Sie von dem elektrischen Strom ab. 
Im Fall des Defektes weder nehmen Sie das Produkt auseinander noch reparieren 
Sie das Produkt.
LED sind nicht austauschbar.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung angeführten Einweisungen 
kann eine Gesundheits- und Vermögensbeeinträchtigung verursachen.

Technical data
Power supply: 12V DC
Power: 5W
Protection class: III.
IP Protection: IP20
Number of LEDs: 72
Luminous flux: 400lm (cool white) 
                           360lm (warm white)
Lifetime: 30000h
Cable: 2,5m (S4 connector)
Operating temperature: -5°C~40°C
Location: interiors
Weight: 285g
Material: aluminium, plastic
Recommended accessories for installation:
LED driver DRPS1, 2, 3, DRT006/12, DR015, DR030, DRT030/12, S4, S12

Notice
Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise 
do not use it. 
Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. 
In case of damage do not repair or disassemble the product. 
LEDs are not replaceable.

Infringement of any instruction mentioned in instruction manual can cause harm 
to health or property.

Datos técnicos
Voltaje: 12V DC
Wataje: 5W
Classe de protección: III.
IP Protección: IP20 
Numero de LED: 72
Flujo luminoso: 360lm (blanca fría) 
                             300lm (blanca caliente)
Duracion: 30000h
Cable: 2,5m (S4 conector)
Temperatura operativa: -5°C~40°C
Emplazamiento: interiores
Peso: 285g
Material: aluminio, plástico
Accesorios recomendados para la conexión:
LED driver DRPS1, 2, 3, DRT006/12, DR015, DR030, DRT030/12, S4, S12

Aviso
Antes de la montaje se asegure, que la lámpara no esta averida. 
En el caso de avería, no la use, repare ni desmonte. 
Antes de cualquier manipulación disconecte el corriente eléctrico.
No es possible cambiar LEDs.

Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propriedad.
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If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally, 
guarantee cannot be allowed. Bei einer mechanischen Beschädigung und laienhaften Manipulation kann 

man keine Garantie erkennen.

Si el producto esta averiado mechanicamente o conectado malamente, 
la garantía no estará aceptada.

Attention! Stated lifespan is proportional to way of using and placing (+/-):

operation 24hours a day without cooling
using in surrounding with higher temperature
using in small and closed area 
inadequate ventilation around the lamp

-

regular operation ø3h a day
using in cooled environment (max. 25°C)
using in opened area 
ensuring air ventilation around the lamp

+

Vorsicht! Hier besagte Lebensdauer ist abhängig von der Art der Nutzung (+/-):

Aviso! La durabilidad depende al modo de utilización y puesto (+/-):

24St. täglich  Betrieb ohne Kühlung
Verwendung in einer Umgebung mit einer höheren Temperatur
Verwendung in einem kleinen geschlossenen Raum 
schlechte Lüftung der Umgebung von Leuchte

-

üblicher Betrieb ø3St. pro Tag
Verwendung in einer kühleren Umgebung (max. bis 25°C)
Verwendung in einem offenen Raum 
korrekter Luftumlauf um Leuchte

+

funccionamiento 24horas sin posibilidad de refrigeración
utilización en area con temperatura aumentada
utilización en area pequeña y cerrada 
ventilación mala alrededor de la lámpara

-

funccionamiento regular de ø3horas al día
utilización en area fría (max. 25°C)
utilización en area abierta 
aseguración la ventilación alrededor de la lámpara

+


