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Bezpečnostní instrukce

Nutné dodržet

Zakázáno může způsobit smrt nebo těžké zranení

Upozornění

Varování

Varování

Upozornění

Prosím odstraňte obal ze svítidla.
Před instalací se ujistěte, že na svítidle nezbyl žádný kus obalového materiálu, aby nedošlo k požáru.

Toto svítidlo není voděodolné, proto jej prosím nepoužívejte na vlhkých místech.
Předejdete tak poškození svítidla nebo úrazům elektrickým proudem nebo požárem.

Nerozebírejte svítidlo pokud je zapnuté nebo hned po vypnutí.

Neinstalujte svítidlo nad zařízení, která vydávají teplo.
Neinstalujte svítidlo nad přístroje a zařízení vydávající teplo jako je sporák, trouba, topení. Může dojít k poškození svítidla a 
zkrátí se životnost LED diod.

Prosím nedívejte se do svítidla příliš dlouhou dobu pokud je zapnuté.
Může dojít k poškození zraku.

Prosím instalujte přesně podle instrukcí.
Špatná instalace může zapříčinit poškození svítidla, úraz, požár, a.t.d., 
Neinstalujte v případech zobrazených na obrázcích v pravo. 
Neupravujte svítidlo ani neměňte komponenty uvnitř.
Nepřipojujte na větší napětí než síťové (AC220V~±10%, frekvence 
50/60Hz). Při použití příliš vysokého napětí může dojít k poškození lampy 
nebo požáru.
Nepřipojujte svítidlo na externí stmívače nebo ovladače.
Nepoužívejte vypínač s funkcí stmívání, použijte prosím klasický vypínač 
ON/OFF a předejdete tak špatné funkci a poškození svítidla.
Pokud svítidlo vykazuje známky poškození (bliká, nesvítí, nereaguje na 
ovladač), odpojte prosím svítidlo od sítě a obraťte se na prodejce pro další 
postup.

Zakázáno

Nerozebírejte 
svítidlo

Nutné dodržet

Nevystavujte 
    vlhku

Zakázáno

Nutné dodržet

Stropní svítidlo s nastavením jasu a teploty barvy světla.
Děkujeme za Váš nákup svítidla Dalen.
Před instalací a užíváním, si prosím přečtěte instalační a bezpečnostní instrukce. 
Uchovejte prosím tyto instrukce na snadno dostupném místě. Práce s elektrickými 
rozvody musí být provedena kvalifikovaným technikem. 
Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle může být vyměněn jen prodejcem nebo 
výrobcem. 

Přečtěte si prosím tyto instrukce pro prevenci úrazů nebo poškození majetku. 
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Nestabilní plochaŠikmá plocha 
více než 45°

může způsobit zranení nebo 
poškození majetku.

Nutné dodržet



Otvor pro přisazení 
ke zdi

Otvor pro přívodní 
kabel
 Otvor pro uchycení 
svítidla

Nainstaluje 
monturu pro 
svítidlo Dalen

Instalace

Hmoždinka

Upozornění  
Pokud instalujete svítidlo do betonového nebo 
cihlového stropu, nezapomeňte použít 
hmoždinky v balení. Pokud instalujete svítidlo na 
dřevěný strop použijte tepelné izolační materiál o 
síle nejméně 5mm.

Upozornění

rozměry（mm)

Před instalací prosím vypněte daný světelný okruh v jističi.
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① Přípravy před instalací
Instalační příslušenství

② Instalace montury

③Instalace svítidla

Prosím postupujte dle návodu.

Upozornění  
Utáhněte šrouby dostatečně, aby 
se svítidlem nedalo pohybovat.

Přisaďte svítidlo na monturu a přitlačte 
ke stropu tak, aby šroubky v montuře 
zapadly do otvorů ve svítidle. Poté 
otočte svítidlo ve směru hodinových 
ručiček, aby šroubky zapadly do drážek. 
Poté utáhněte. 

Varování

V následujících případech 
nainstalujte prosím svítidlo 
znovu:

① Svítidlo se kýve ze strany
na stranu

② Tělem svítidla se dá
otáčet

①

②

Varování Před instalací odpojte svítidlo od 
elektrické sítě.



 Demontáž svítidla

12mm

25mm

使用墙壁开关操作

开灯 /关灯

上一次关灯前的状态
（亮度与色温）

关灯并记住目前的亮度
和色温

切换开灯状态

开灯时，墙壁开关迅速开关。
（大约两秒以内）

状态如右图：

为了安全，安装的时候请确认已经切断电源

如天花板是混凝土结构的，请先要打孔装入膨胀管后安装。
（木质材料的天花板直接拧螺丝安装即可，不需要用到膨
胀管）

准
备

1

4

3

2

膨胀管

状态一

状态二 暖色

正白色(全灯）

状态三 常夜灯

将电源线从固定支架中间
的电源线通孔中穿出来。

用3颗螺丝通过固定通孔把
支架安装到天花板上。

在固定支架上面拧上2颗螺
丝。

注意

只需将螺丝拧至一半即可，
方便后续的灯体安装。

注意

注意

务必将螺丝拧紧，防止灯
体松动。

把灯体安装到固定支架上。

将灯体往上推，通过固定
支架上的2颗螺丝，顺时针
转过一定角度，再将螺丝
拧紧，固定。

确认

如有以下情况，请重新
安装：

①灯体左右摇晃，发出
嘎吱的声音。

①

②

尺寸（mm）：

尺寸（mm）：

间距尺寸（mm)

②很容易转动。

⑤ Nasaďte difuzor

Upozornění

Upozornění

Upozornění

④ Připojte přívodní kabely ke konektoru.

Před vsunutím odizolovaného vodiče 
do konektoru se ujistěte, zda je 
odpojen od elektrické sítě, potom 
zmáčkněte tlačítko na pružince a 
vsuňte vodič.

Před rozložením odpojte prosím svítidlo od elektrické sítě.

Upozornění

Zmáčkněte tlačítko na 
konektoru a vysuňte 
přívodní kabel.

Odmontování svítidla

③ Sundejte svítidlo.

①

Při odsazování svítidla ho prosím držte dvěma 
rukama aby nedošlo k pádu.

③

1 2

3 4
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Přisaďte difuzor na svítidlo a otáčejte 
ve směru hodinových ručiček, dokud 
se difuzor nezafixuje.

Ujistěte se, že je difuzor správně 
připevněn ke svítidlu a nikde 
neodpadá, mohlo by dojít k poškození 
nebo úrazu.

②

OPENCLOSE

Zkontroluj te

OPEN 
CLOSE

Otáčejte difuzorem proti 
směru hodinových ručiček a 
poté ho oddělejte.

② Uvolněte dva šrouby, které při
hycují svítidlo k montuře.

Otáčejte svítidlem proti 
směru hodinových ručiček 
dokud nelze lehce sundat

①

Svítidlo je odpojeno
od elektrické sítě.
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rozložení rozměrů (mm)

hmoždinka
pr

ům
ěr

ø

1

rozměr (mm):

① Zaveďte elektrický vodič otvorem na spodní části.

② Připevněte spodní část
ke stropu 3 šrouby.

Zaveďte fázovou část el. vodiče (L) 
a neutrální (uzemněnou) část el. 
vodiče (N) v tomto pořadí do spojů 
označených L a N, těsně je 
připevněte pomocí šroubováku.

Nasaďte kryt svítidla a upevněte jej 
rotací ve směru hodinových ručiček.

Pozor

Ujistěte se, že jsou kryt
s tělem svítidla zcela spojené, v 
opačném případě může kryt 
upadnout.

L
N

Instalace

Pro svítidla DALEN DL-S28T a TX (C205T, TX)

2
7
4
.1

Pro svítidla DALEN DL-Q50T 

Pozor

Pokud je strop z betonu, provrtejte jej a zaveďte před instalací 
hmoždinku.
Pokud instalujete svítidlo na dřevěný strop použijte tepelné 
izolační materiál o síle nejméně 5mm.

rozložení rozměrů (mm)

hmoždinka

Zaveďte fázovou část el. vodiče 
(L) a nulovou část el. vodiče (N) v
tomto pořadí do spojů označených
L a N, a poté zemnící vodič do
zbylé dírky.

*(231,2)

*(231
,2)

Kryt upevněte pomocí 
otočných pacek na okraji 
svítidla.
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* V rámci modelu C205T/TX je vdálenost šroubů 231,2mm.



Funkce dálkového ovldadače

ZapnoutVypnout
Zapne svítidlo s poslední uloženou hodnotou 
nastavení
Zvýšení intenzity svítidla

Změna chromatičnosti > teplá bílá

Zvýší jas svítidla（45%~100%）.

LED teplá bílá（2800K） 

Maximální výkon

Přednastavený mód maximálního světla（4600K, nejvyšší jas.)

Noční svícení
Přepne mód na noční svícení o příkonu jen 1-2,5W

Spánkový režim
(2800K teplá bílá） Svítidlo nastaví 45% jas a po 30-ti 

minutách se automaticky vypne.

Změna chromatičnosti > studená bílá

LED studená bílá（6000K）

Snížení intenzity svítidla

Sníží jas svítidla.（45%~100%）

Svítidlo krátce problikne a po 30-ti 
minutách se sníží intenzita jasi na 
90% výkonu. Šetří tak energii i Váš 
zrak.

Glare-free

Přijímač signálu
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Poznámka:
Při používání dálkového ovládání se 
ujistěte, že je přepínač na zdi v pozici 
zapnuto.

Při instalaci baterie zkontrolujte správné 
vložení.

kryt
baterie

2x Mikrotužková baterie typu AAA 1,5V

Barevná tlačítka na DO jsou fluoresčenční.



使用墙壁开关操作

开灯 /关灯

上一次关灯前的状态
（亮度与色温）

关灯并记住目前的亮度
和色温

切换开灯状态

开灯时，墙壁开关迅速开关。
（大约两秒以内）

状态如右图：

为了安全，安装的时候请确认已经切断电源

如天花板是混凝土结构的，请先要打孔装入膨胀管后安装。
（木质材料的天花板直接拧螺丝安装即可，不需要用到膨
胀管）

准
备

1

4

3

2

膨胀管

状态一

状态二 暖色

正白色(全灯）

状态三 常夜灯

将电源线从固定支架中间
的电源线通孔中穿出来。

用3颗螺丝通过固定通孔把
支架安装到天花板上。

在固定支架上面拧上2颗螺
丝。

注意

只需将螺丝拧至一半即可，
方便后续的灯体安装。

注意

注意

务必将螺丝拧紧，防止灯
体松动。

把灯体安装到固定支架上。

将灯体往上推，通过固定
支架上的2颗螺丝，顺时针
转过一定角度，再将螺丝
拧紧，固定。

确认

如有以下情况，请重新
安装：

①灯体左右摇晃，发出
嘎吱的声音。

①

②

尺寸（mm）：

尺寸（mm）：

间距尺寸（mm)

②很容易转动。

Funkce vypínače

Funkce dálkového ovladače

Změna módu

Rychle přepněte svítidlo z ON 
na OFF a zpět.
(v rozmezí dvou sekund)

Mód 1    Maximální výkon

Mód 2   Teplá bílá Mód 3   Noční svícení

ON /  OFF

Svítidlo se zapne v 
posledním uloženém 
nastavení

（Jas a barevná teplota）

Vypne svítidlo a zapamatuje 
si poslední nastavení.
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přepínač

5m 5m

8m

120°



Otázka Odpověď

Problém Řešení
Je přepínač v pozici ON？
Přepněte přepínač do pozice ON.
Jsou zapojené všechny části svítidla?
Ujistěte se prosím, že je svítidlo správně nainstalované.

Náhlý výpadek proudu může způsobit změnu stavu svítidla.
Prosím zkuste svítidlo nastavit a znovu ho vypněte a zapněte.

Svítidlo se nedá zapnout.

Neuložilo se předchozí 
nastavení svítidla.

Svítidlo nereaguje na 
dálkové ovládání.

Údržba svítidla
●Prosím kontrolujte a čistěte svítidlo pravidelně (každých 6 měsíců) pro zachování životnosti a
dobré funkčnosti svítidla.
●Pri čištění difuzoru prosím používejte jemnou látku nebo houbičku. Nepoužívejte ostré
předměty ani hrubé tkaniny.
●K čištění prosím používejte jen přírodní nebo neutrální saponát. Jiné saponáty a čistící
prostředky mohou poškodit difuzor.

     Ředidlo           Saponát      Kartáček    Hrubá houbička

NepoužívejteVhodný

Neutrální saponát

Neutrální saponát

Ř
edidlo

Saponát

Ředidlo

Nejčastější dotazy

Můžu svítidlo použít 
se senzorem pohybu?

Jak dlouhá je životnost svítidla?

Můžu vyměnit LED čipy?

Můžu použít stmívač?

Můžu ovládat více svítidel jedním 
ovladačem? Ano, ovládání více svítidel se stejným kanálem je omezeno jen na vzdáleností a úhlem.

Prosím neměňte LED čipy sami, obraťte se na odborné servisní středisko nebo prodejce.

Zkontrolujte prosím specifikace senzoru a možnosti nastavení.

Svítidlo má již zabudované stmívání pomocí dálkového ovládání.

Svítilo je navrženo na životnost 40 000h.
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Pesticid

Pesticid

Je baterie správně vložena do ovladače?
Zkontrolujte prosím vložení baterie.

 Není baterie vložená do ovladače vybitá?？
Vyzkoušejte vyměnit baterie v ovladači za nové.

Je ovladač nastaven na stejný kanál jako svítidlo?
Kanál na ovladači se musí shodovat s kanálem svítidla.

Varování

Před údržbou vypněte svítidlo.



Specifikace
Model Vstupní 

 napětí 
Světelný 

tok 
Frekvence

38W

Příkon

2800-6000k
6 nastavitelných 

úrovní

Barevná 
teplota

Ø350mm * 98mm

Ø350mm * 98mm

Ø530mm * 128mm

Ø530mm * 128mm

Ø530mm  *120mm

Ø430mm * 91mm

Ø430mm * 91mm

Ø530mm * 120mm

Velikost

DL-C205T

DL-C205TX

DL-C415T

DL-C415TX

DL-C319T

DL-C319TX
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AC230V 50/60Hz

25W
2800-6000k
4 nastavitelné 

úrovně
2000lm 

DL-S28T

DL-S28TX
28W2600lm 4 nastavitelné 

úrovně

DL-C408T

DL-C408TX

5000lm

56W
2800-6000k

10 nastavitelných 
úrovní

Ø600mm * 130mm

Ø600mm * 130mm

DL-C406T

DL-Q50T

Ø600mm * 78mm

600mm * 600mm * 130mm

3600lm

3300lm

2800-6000k

4800lm

3600lm 50W
 2800-6000k
10 nastavitelných

úrovní 

Údržba, záruční a pozáruční servis

Dalen Tech Czech s.r.o.
Horova 1708/55, 616 00 Brno
Czech Republic 
Telefon: +420 541 233 424
Mobil: +420 774 055 472 
marketing@dalen-tech.cz 
IČO: 02777878
DIČ: CZ02777878 

Popis záruky：

1. Naše společnost poskytne záruční i pozáruční servis.
2. Poškození nespadající do záruky bude opraveno za poplatek.
3. Prosím uschovejte pro případ uplatnění reklamace.

Model produktu Datum zakoupení

Místo zakoupení

Adresa

Kontakt na prodejce

Záruční list
Vyplňte prosím následující informace a přidejte razítko prodejce

Jméno

Adresa

Kontakt

Výrobní číslo produktu

Kontakt

Závady a poškození způsobené nedodržením pokynů v manuálu.

Závady a poškození způsobené nepovolenou úpravou těla svítidla.

Závady a poškození způsobené přírodními a člověkem způsobenými
pohromami jako je požár, povodeň, zemětřesení, zásah bleskem, atd.
Závady a poškození způsobené nepoužíváním určitých el. zařízení
určených naší společností.
Závady a poškození po záruční době.

1. Pokud se vyskytne porucha v rámci běžného
v záruční době, poskytneme vám opravu zdarma.

2. Záruční doba: Dva roky ode dne zakoupení.
(3 po registraci na webu dalen-tech.cz)

3. Další závady jsou mimo rámec bezplatné opravy:

Podmínky, záruka




