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Montážní návod

Pokyny k použití

V místě instalace musí být přípojka elektrické energie 110 V – 230 V.
Vzdálenost senzoru od reflexních povrchů = > 75 mm.

Tato řada koupelnového nábytku splňuje normy a směrnice platné k datu expedice a byla navržena pro použití v koupelnách. Nábytek nesmí být přímo 
smáčen vodou, např. při sprchování.

Vyhrazujeme si technická zlepšení a optické změny zobrazených výrobků.
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Použití v souladu se stanovením výrobce
Tento montážní návod je součástí dodávky výrobku 
Duravit a je určen osobám, které provádějí pro výrobek 
elektroinstalaci. Montážní návod je třeba pečlivě přečíst a 
uschovat tak, aby byl kdykoliv k dispozici.

Cílová skupina a požadovaná kvalifikace
Elektroinstalaci smí provádět jen kvalifikovaní elektrikáři.

Druh krytí výrobků Duravit
Druh krytí výrobků Duravit vedoucí elektrický proud 
odpovídá minimálně standardu IP 44.

Třídy ochrany svítidel

Třída ochrany Připojovací kabel
I H05VV-F, 3x 1,5 mm2

II H03VV-F, 2x 0,75 mm2

Směrnice a normy
Výrobky Duravit splňují směrnice pro označení CE:

Značky a symboly

Symbol Význam
Symbol označuje užitečné a důležité 
informace.

s Sekunda
> Potřebná činnost

Bezpečnostní upozornění
Životu nebezpečné
Kontakt s proudem může způsobit úraz elektrickým 
proudem.
 > Proveďte elektroinstalaci podle národních, evropských a 

mezinárodních směrnic a norem.
 > Dodržujte ochranné zóny pro vlhké prostory v souladu s 

normami platnými v zemi instalace, místními předpisy a 
směrnicemi pro nízké napětí.

 > Ve vlhkých prostorách nebo jiných, speciálně 
vyznačených prostorách proveďte elektronické připojení 
přes automatický ochranný jistič proti chybnému proudu 
(GFI).

 > Před instalací odpojte elektrické komponenty od 
elektrické sítě.

 > Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty bez napětí.
 > Předcházejte nechtěnému zapnutí přívodu elektrického 

proudu.

Vniknutí cizích těles a vody
Cizí těleso nebo voda v provozním prostředku má za 
následek zkrat, který může způsobit poškození výrobku.
 > Dodržujte ochranné zóny pro výrobky Duravit.

Ochranné zóny

600

600

22
50 0

1 2

A

B

A Zrcadlová skříňka s krytím IP 44 smí zasahovat do zóny 2.

B Zásuvka v zrcadlové skříňce musí být namontovaná mimo zóny.
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Elektroinstalace pro ochrannou třídu I
Přípojka elektrického proudu Volitelná přípojka externího tlačítka

L N L N L'

Elektroinstalace pro ochrannou třídu II
Přípojka elektrického proudu Volitelná přípojka externího tlačítka

L N L N L'

L N
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Měřicí režim
V ovládání je integrovaný měřicí režim. Je-li aktivovaný 
měřicí režim, tak se po vypnutí světlo za 90 sekund 
automaticky znovu zapne.

Při montáži pod napětím se může měřicí režim 
spustit neúmyslnou nepřetržitou aktivací dotykové 
LED/infračerveného spínače.

 > Pro aktivování měřicího režimu stiskněte dotykovou 
LED/infračervený spínač déle než 65 sekund. U 
infračerveného spínače k tomu použijte odrazný 
předmět (papír).

>65 s

Světlo 6krát zabliká.

 > Pro deaktivování měřicího režimu znovu stiskněte 
dotykovou LED/infračervený spínač déle než 65 sekund. 
U infračerveného spínače k tomu použijte odrazný 
předmět (papír).

Světlo 4krát zabliká.

4 MAL_51240/16.03.1
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LED-Dimmfunktion   
LED-Dimming function  
Variateur déclairage LED
LED dimfunctie
Funzione dimmer per LED
Funcion regulacion de intensidad del LED
Função de regulação da intensidade da luz LED
LED-dæmpefunktion
LED-himmennystoiminto
LED-dimmefunksjon
LED-dimmfunktion
LEDi dimmerifunktsioon
Funkcja ściemniania diod LED
Функция диммирования светодиодов
Funkce stmívání LED
Funkcia stlmenia LED diód
LED fényerősség szabályzó funkció
LED funkcija zatamnjenja
Funcție de reglare LED
Zatemnitvena funkcija LED
LED функция за затъмняване
LED gaismas intensitātes regulēšanas funkcija
LED ryškumo reguliavimo funkcija
LED aydınlatma fonksiyonu
LED 光功   
LED   
LED 弱光機

 LED
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100%1-2 sec

LED
100% 10%>3 sec

LED

100%1-2 sec

LED
100% 10%>3 sec

LED

1 2

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor. 
We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations techniques et de modifier l’apparence visuelle des produits présentés. 
Technische verbeteringen en optische wijzigingen ten opzichte van de afgebeelde producten voorbehouden. 
Con riserva di apportare modifiche tecniche. 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.
Reservamo-nos o direito a melhoramentos técnicos e a alterações ao nível visual dos produtos ilustrados.
Vi forbeholder os ret til tekniske forbedringer og ændringer af de viste produkter.
Pidätämme oikeuden kuvattujen tuotteiden teknisiin ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin.
Vi forebeholder oss retten til tekniske forbedringer og optiske endringer av de avbildede produktene.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar hos de avbildade produkterna.
Me jätame endale esitatud toodetel tehniliste täiustuste ja optiliste muudatuste tegemise õiguse.
Zmiany techniczne i optyczne prezentowanych produktów zastrzeżone.
Мы оставляем за собой право на техническое усовершенствование и визуальные изменения изображенных изделий.
Vyhrazujeme si technická zlepšení a optické změny zobrazených výrobků.
Vyhradzujeme si právo na technické vylepšenia a vizuálne zmeny vyobrazených produktov.
Az ábrákon szereplő termékek műszaki fejlesztésének és a külső megjelenés változtatásának jogát fenntartjuk magunknak.
Zadržavamo pravo na tehnička poboljšanja i optičke promjene na prikazanim proizvodima.
Ne rezervăm dreptul la efectuarea îmbunătățirilor tehnice și a modificărilor optice la produsele din poze.
Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in optičnih sprememb na prikazanih proizvodih.
Запазваме си правото за технически подобрения и оптични промени на изобразените изделия.
Saglabājam tiesības veikt tehnisku pilnveidošanu un mainīt attēlos redzamo izstrādājumu vizuālo noformējumu.
Pasiliekame teisę daryti techninius patobulinimus ir keisti pavaizduotų gaminių išvaizdą.
Resimlerde gösterilen ürünlerde teknik iyileştirme ve görünüm değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.
我们保留图示产品的技术改进和外观修改的权力。

          .
明した 品に予告なく技 あるいはデザイン な変更を うことがありますので、ご了承ください。

 

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone  +49 78 33 70 0
Fax  +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de
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