
WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
T8 BATTEN FITTING

This marking indicates that this 
product should not be disposed of 
with other household wastes.

Caution, risk of electric 
shock.

TECHNICAL DATA:

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU 
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. 

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B
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WARRANTY*

WARNING!
1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Proper grounding should be ensured throughout the installation.
3. Installation should only be done by a certified electrician.

Model IP 
Rating Body Type Operation 

Temperature
Dimension 
(LxWxH) Input Power

VT-16011 IP20 Iron -20 to +40°c 615x55x50mm AC:200-240,50/60Hz

VT-12021 IP20 Iron -20 to +40°c 1225x55x50mm AC:200-240,50/60Hz

VT-15021 IP20 Iron -20 to +40°c 1520x55x50mm AC:200-240,50/60Hz



FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. A telepítés 
megkezdése előtt kapc-
solja ki a tápellátást.

9. Kapcsolja be 
a tápellátást a 

fény tesz-
teléséhez.

MEGJEGYZÉS: Kompatibilis a V-TAC LED csövekkel – Egyoldalas tápellátás

8. Helyezze be a 
LED csövet.

7. Rögzítse a test előlapját.

2. Távolítsa el a test előlapját.

3. Rögzítse a huzalt a testen keresztül.

5. Szerelje be a lámpatartókat az ábra 
szerint.

6. Csatlakoztassa a vezetékeket a 
testen jelzettek szerint.

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Sok köszönet, hogy V-TAC LED választott és vásárolt. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb 
szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és 
óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, fordul-
jon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők 
képzettek és készek a legjobb szolgálatra.A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig 
érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás 
okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék 
helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre 
alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék 
garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

T8 DÍSZLÉC VILÁGÍTÁSHU

FIGYELEM
• KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!
• A szerel;s során biztosítani kell a megfelelő földelést.
• Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.

4. Szerelje be a testet a falra 
(tartozékok nem tartozék).


