
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: 230V~50Hz
Příkon: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F. : 0.5~0.6
Příkon v klidovém stavu : <0,5W
Třída ochrany: II.
Krytí IP: IP20
Světelný zdroj: trubice  T5 8W/13W (4100K)
Patice: G5
Přívodní kabel: 1,5m přívodní kabel s vidlicí a   
konektorem
Provozní teplota: 0°C~40°C 
Hmotnost: 400g (BL0408/B/CH)
                    550g (BL0413/B/CH) 
Materiál: hliník, ABS plast, polykarbonát
Součást balení: trubice T5/4100K, 1,5m přívodní 
kabel a propojka 0cm. Možnost dokoupení 
propojky BLA-30 (30cm). 
Poznámky: možnost propojení svítidel
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Upozornění
Před použitím výrobek i příslušenství zkontrolujte, je-li jakákoliv část 
poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je 
elektrický přívod odpojený.
V případě poruchy výrobek neopravujte ani nerozebírejte.
Před výměnou světelného stroje nejdříve svítidlo vypněte a nechte 
jej vychladnout.
Používejte pouze doporučené světelné zdroje PANLUX.
Nedodržení jakékoli instrukce uvedené v návodu může způsobit 
újmu na zdraví i majetku.
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže 
být uznána záruka.

NÁVOD NA POUŽITÍ

MODEL:

Přisazené zářivkové svítidlo
AIGLOS MODEL:

NÁVOD NA POUŽITIE

BL0408/B/CH                                                           
BL0413/B/CH

Prisadené žiarivkové svietidlo
AIGLOSBL0408/B/CH                                                           

BL0413/B/CH
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Technické údaje
Napätie: 230V~50Hz
Príkon: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F. : 0.5~0.6
Príkon v kľudnom stave:  <0,5W
Trieda ochrany: II.
Krytie IP: IP20
Svetelný zdroj :  trubica T5 8W/13W (4100K)
Pätica: G5
Vstupný  kábel: 1,5m vstupný kábel s vidlicou 
a spojkou
Prevádzková teplota: 0°C~40°C 
Hmotnosť: 400g (BL0408/B/CH) 
                    550g (BL0413/B/CH)
Materiál:  hliník, plast, polykarbonát
Súčasť  balenia: trubica  T5/4100K, 1,5m vstupný  
kábel a spojka 0cm. Možnosť dokúpenia spojky 
BLA-30  (30cm). 
Poznámky: možnosť prepojenia svietidiel

Upozornenie
Pred použitím svietidlo  skontrolujte, ak je  ktorákoľvek časť 
poškodená, nepoužívajte ho.
Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený.
V prípade poruchy svietidlo neopravujte ani nerozoberajte.
Pred výmenou svetelného zdroja najskôr svietidlo odpojte 
a nechajte ho vychladnúť.
Používajte iba odporúčané zdroje PANLUX.
Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže 
spôsobiť škodu na zdraví a majetku.
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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.

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 einer Benutzung des Produkts, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung 
und berücksichtigen Sie Sicherheitsweisungen.
Lasen Sie die Installation für eine Person oder Fachfirma.

Vielen Dank für Ihren Ankauf von der Firma Panlux s.r.o.

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.

BL0408/B/CH                                                           
BL0413/B/CH
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AIGLOS
Surface fluorescent lamp

MODEL: BL0408/B/CH                                                           
BL0413/B/CH AIGLOS

Leuchtröhrenanbauleuchte

MODEL: BL0408/B/CH                                                           
BL0413/B/CH AIGLOS

Luminaria superficial fluorescente 

Technische Daten
Eingangsspannung: 230V~50Hz
Leistungsaufnahme: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F.: 0.5~0.6
Eigenverbrauch: <0,5W
Schutzklasse: II.
Schutzart IP: IP20
Leuchtmittel: Kompaktröhre  T5 8W/13W (4100K)
Sockel: G5
Einführungskabel: 1,5m mit  Stecker und Steckverbindung
Betriebstemperatur: 0°C~40°C 
Gewicht: 400g (BL0408/B/CH), 550g (BL0413/B/CH)
Material: Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat
Lieferumfang enthält: Kompaktröhre T5 8W/13W (4100K), 
1,5m Einführungskabel und Steckverbindung 0cm. 
Zusätzliches Zubehör Steckverbindung BLA-30 (30cm). 
Bemerkungen: Möglichkeit von Verbindung den Leuchten.

Hinweise
Falls die Lampe, das Kabel oder anderes Zubehör beschädigt ist, stilllegen Sie 
die Leuchte. 
Bei jeder Manipulation schalten Sie von dem elektrischen Strom ab. 
Im Fall des Defektes weder nehmen Sie die Lampe auseinander noch reparieren 
Sie die Lampe.
Benutzen Sie die Leuchte ausschließlich mit dem empfohlenen Netzgerät und 
Leuchtmittel PANLUX. Der Einsatz von einen anderen Netzgeräten und Leuchtmitteln
kann zu einer Beschädigung ohne den Anspruch auf Garantie führen.
Putzen Sie die Leuchte nur mit einem feuchten Lappen, benutzen Sie kein starkes 
Reinigungsmittel. Tunken Sie 
die Leuchte nie ins Wasser ein.

Technical datas
Input voltage: 230V~50Hz
Power: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F. : 0.5~0.6
Power in standby mode: <0,5W
Class of protection: II.
Protection IP: IP20
Lighting source: fluorescent tube  T5 8W/13W (4100K)
Lampholder: G5
Input cable: 1,5m input cable with plug and connector 
Operation temperature: 0°C~40°C 
Weight: 400g (BL0408/B/CH), 550g (BL0413/B/CH)
Materials: aluminium, plastic, polycarbonate
Package includes: fluorescent tube T5 8W/13W 
(4100K), 1,5m input cable and connector 0cm. 
Additional accessories connector BLA-30  (30cm). 
Remarks: possibility of connecting the lamps

Notice
Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise 
do not use it.
Before installation make sure that the power cable is disconnected.
In case of damage do not repair or disassemble the product.
Before replacing the light source switch off the light and let it cool down.
Kindly use only recommended light sources PANLUX.
Infringement of any instruction mentioned in instruction manual can cause 
harm to health or property.

Datos técnicos
Voltaje: 230V~50Hz
Vattaje: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F.: 0.5~0.6 
Consumo en standby mode: <0,5W
Clase de protecciòn: II.
Protteciòn: IP20
Lámpara: fluorescente  T5 8W/13W (4100K)
Casquillo: G5
Alimentador: 1,5m cable con la conexión
Temperatura operativa: 0°C~40°C 
Peso: 400g (BL0408/B/CH), 550g (BL0413/B/CH)
Material: Aluminium, plástico, polycarbonat
Incluido en embalaje: tubo fluoresce T5/4100K, 1,5m cable con la 
conexión 0cm. Posibilidad de comprar la conexión BLA-30  (30cm). 
Anotación: posibilidad de conexión las luminarias

Aviso
Antes de la instalación  se asegure, que la luminaria no esta averiada. En el caso 
de avería, no la use, repare ni desmonte. 
Desconecte el corriente electrico antes de la instalación o calquier manipulación
con la luminaria.
Antes de cambiado de la lumbrera, desconnecta la luminaria y dejela enfriarse. 
Use solo lámparas recomendadas de PANLUX.
Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propriedad.


