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1. Rozbalte svítidlo Clair

 
Opatrne otevrete balení bez použití ostrých predmetu! 
V balení najdete následující položky: 
• sada závesu svítidla. (4 ks) 
• svítidlo Clair
• dálkové ovládání 

CACAN
CZ

D

Poznámka: Nepoužívejte pro rozbalení svítidla
                        ostré predmety!
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2. Umístení Clair

Clair  by melo být umísteno v jedné z techto dvou pozic:

• Paralelní pozice. Oèi pacienta by meli být na úrovni 1/3 svítidla. 
• Pozice napríè. Oèi pacienta by meli být na úrovni svetelného pásu.  

Výška svítidla by mela být 220 - 240 cm nad úrovní podlahy v prípade osvetelení soupravy.
V prípade osvetlení stolu nastavte výšku od 60 do 120 cm.

Pozice podélná Pozice príèná



3. Príprava montáže Clair

Po vybalení svítidla mužete použít obal  jako šablonu 
pro oznaèení upevnovacích bodu závesných lanek.
 
• Použijte prední èást obalu a udelejte otvory 
    na vyznaèených montážních bodech. 
• Priložte papírové víko na strop podle požadovaného umístení 
   svítidla a preneste body na strop.
• Vyvrtejte si otvory pro pripevnení závesu.

montážní bod 
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4. Zavešení svítidla Clair

Tyto položky jsou v základní vybavení svítidla. 
Vyberte si variantu podle vašich potreb.

Upevnovací matka

Chromová èepièka

Závesné lanko

Úchyt pripevnený
na svítidle

Hliníkové oèko

Závesné lanko

Úchyt pripevnený
na svítidle

vrut      max. 4 mm
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5. Ovládání  svítidla Clair dálkovým ovládáním

Svítidlo Clair  je vybaveno dálkovým ovládáním.
LED osvetlení má svetelné zdroje se dvema teplotami chromatiènosti (studené, teplé), 
které jsou ovládány IR dálkovým ovladaèem.

Dálkový ovladaè je dodáván s držákem pro snadnou montáž na stenu.

Pri práci s fotokompozity je žádoucí snížit intenzitu osvetlení. K tomu postaèí jeden stisk
prednastaveného programu tlaèítek 1 a 2.

Nastavení programu. Požadovanou intenzitu nastavte tlaèítky + a -. Stisknete tlaèítko programu 
1 nebo 2 na více než 3 sekundy. Symbol sluníèka na svítidle zabliká, èímž potvrdí uložení programu.
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zapnout, vypnout

pridat denní svetlo

ubrat denní svetlo

Pridat teplé svetlo

ubrat teplé svetlo

neprímé svetlo on/offnaprogramovaná intenzita 1

naprogramovaná intenzita 2



6. obecné informace 

Obrázek preferovaných svetelných podmínek pro zubní lékare. 
• Zóna 1 = 20 - 40 000 LUX 
• Zóna 2 = 3 - 5000 LUX 
• Zóna 3 = 500 - 1000 LUX
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Údaje: Clair LED

- Vysoký výkon - 200 - 3.500 lux

- Ekologické a energeticky úsporné

- Neprímé osvetlení (osvetlení vzhuru)

- Rozmery: 1.530 x 670 x 59 mm

- Hmotnost: 16,3 kg

CACAN CZ, s.r.o. 

Na Vlašce 1947

263 01 Dobríš 

GSM: +420 602 102 093 

tel./fax: +420 318 523 919 

e-mail: info@cacan.cz 

http: www.cacan.cz 

skype: michal.dudla

Likvidace výrobku Clair

Vážený zákazníku, pokud se nekdy v budoucnu rozhodnete tento 

výrobek vyhazovat, pak, prosím, mejte na pameti, že mnoho z jeho 

cástí je vyrobeno z materiálu, které mohou být recyklovány.

Nevyhazujte proto, prosím výrobek do bežného odpadu, ale prenechte

ho k recyklaci v zarízení, které je k tomu ve vašem regionu urceno. 
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