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Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
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SYSLITE DUOSK

1 Symboly

2 Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpeč-

nostné upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržia-
vaní nasledujúcich varovných upozornení a pokynov
môžu zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia. 
Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny
a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti
použiť.
– S prístrojom zaobchádzajte opatrne. Prístroj

môže vytvárať teplo, ktoré vedie k zvýšenému ne-
bezpečenstvu požiaru a výbuchu.

– S prístrojom nepracujte v prostredí s rizikom
výbuchu.

– Prístroj počas prevádzky nezakrývajte. Prístroj
sa počas prevádzky zahrieva a môže zapríčiniť
zhorenie alebo popálenie, keď sa toto teplo hro-
madí.

–Výstraha pred škodlivým svetelným žia-
rením. Nepozerajte sa dlhší čas do sve-
telného lúča. Svetelný lúč nesmerujte na

iné osoby alebo zvieratá. Podľa DIN EN 62471 je
prístroj za väčšinu okolností použitia bezpečný,
okrem prípadu veľmi dlho trvajúcej expozície oka
priamemu svetelnému žiareniu.

– Náradie smie opravovať iba kvalifikovaný od-
borný personál a len s použitím originálnych
náhradných súčiastok. Svetelný zdroj zabudova-
ný v tomto prístroji smie vymieňať výlučne výrob-
ca alebo zákaznícky servis. Vďaka tomu zostane
zachovaná bezpečnosť prístroja.

– Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, aby ste
zabránili ohrozeniu. V prípade poškodenia ich
dajte vymeniť v autorizovanom zákazníckom ser-
vise.

– Pri inštalácii prístroja dbajte na jeho stabilné
umiestnenie alebo dostatočne pevné zavesenie.
Prístroj by mohol spadnúť. Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.

– Keď je prístroj poškodený, ďalej ho nepoužívajte.
– Prístroj nie je hračka! Prístroj udržiavajte

v bezpečnej vzdialenosti od detí.

3 Používanie na určený účel
Stavebné svietidlo je určené na veľkoplošné osvet-
lenie oblastí stavieb, pracovných priestorov, garáží
atď. Dbajte na elektrickú bezpečnosť miesta elek-
trického pripojenia. 
Svietidlo nie je vhodné na osvetlenie priestorov
v domácnosti.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade
s určením, preberá záruku používateľ.
POZOR! V niektorých štátoch existujú ďalšie
predpisy pre používanie elektrických pre-
vádzkových prostriedkov na stavbách. Tieto
národné predpisy môžu obmedzovať použí-
vanie stavebného svietidla alebo klásť ďalšie
požiadavky. Dodržiavajte platné národné
ustanovenia!

4 Technické údaje

5 Prvky zariadenia

Symboly

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Návod, prečítajte si upozornenia!

Nepozerajte sa do svetelného lúča!

Minimálna vzdialenosť od ožarovaných
plôch alebo horľavých materiálov

Prístroj vhodný na prevádzku v náročných
podmienkach podľa DIN EN 60598.

Minimálna zaťažiteľnosť závesného lana.

Nepatrí do komunálneho odpadu.

0,2m

min.
15 kg

Stavebné svietidlo SYSLITE DUO

Menovité napätie 220 – 240 V

Frekvencia 50/60 Hz

Žiarovky 80 x 1,4 W Power LED

Maximálny výkon 112 W

LED svetelný tok 8 000 lm

Farebná teplota 5 000 K

Reprodukovanie farieb RA > 80

Životnosť (L70) >10 000 h

Hmotnosť 3,4 kg

Druh ochrany IP 55

[1-1] Sťahovací stojan, navíjanie kábla

[1-2] Plocha osvetlenia

[1-3] Rukoväť

[1-4] Nástenný hák, káblová svorka

[1-5] Sieťový kábel
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6 Uvedenie do prevádzky

6.1 Zapínanie/vypínanie

Zapnutie
Sieťová zástrčka prístroja sa nesmie za-
sunúť do zásuvky vo vlhkom prostredí, preto-
že nemá príslušnú ochranu proti vlhkosti.

 Zasuňte sieťovú zástrčku!
 Svetelný kužeľ sa objaví automaticky.

Vypnutie
 Vytiahnite sieťovú zástrčku.
 Sieťový prívodný kábel naviňte na stojan [1-1] .

Koniec kábla sa môže zakvačiť do pripravenej
svorky [2-1].

6.2 Kontrola teploty
Pri prekročení spoľahlivej prevádzkovej teploty prí-
stroj automaticky zníži svoj svetelný výkon. Pri pre-
trvávajúcom prekročení teploty napriek zníženiu
svetelného výkonu sa elektrické napájanie úplne
preruší. 

Opatrenia pri zníženom svetelnom výkone:
 Vytiahnite sieťovú zástrčku,
 odstráňte príčinu (napr. upchatá vetracia štrbi-

na),
 Znova zasuňte sieťovú zástrčku.
Plný svetelný výkon je obnovený.

7 Inštalácia
Prístroj vždy nainštalujte so stojanom, aby
bola vetracia štrbina [4-1] voľná.

Postavte ho na suchú, rovnú a stabilnú plochu. Prí-
stroj nevešajte za sieťový prívodný kábel, aby ste za-
bránili elektrickému nebezpečenstvu následkom
nadmerného zaťaženia kábla. Vetracie štrbiny ne-
zalepujte alebo nezablokujte. 

Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť
od ožarovaných plôch alebo horľavých
materiálov 0,2 m.

Uhol postavenia [3]
Prístroj sa dá postaviť v troch rôznych uhloch.

8 Upevnenie na plochu [4]
Pre lepšie zafixovanie je stojan [4-2] odoberateľný
a opatrený otvormi [4-3] na priskrutkovanie
k podkladu alebo stropu. 
 Stojan stiahnite, pričom na začiatku potiahnite

silnejšie na jednej strane.
 Stojan rovnomerne stiahnite.
 Stojan priskrutkujte na podklad.

Prístroj neumiestňujte na vertikálne plochy
(steny a pod.), ináč sa obmedzí chladiaci vý-
kon vetracích štrbín.

 Nasaďte stavebné svietidlo.

9 Inštalácia so statívom [5]
Prístroj používajte len so statívom Festool ST
DUO 200. Celková výška statívu nesmie pre-
siahnuť 2,0 m. Dodržiavajte návod na použí-
vanie statívu.

 Statív vyklopte až na doraz [5].
 Nasaďte stavebné svietidlo.
 Nasadené stavebné svietidlo otočte tak, aby sa

zaistilo.

10 Zavesenie
10.1 Na stenu [6]
Prístroj zaveste na nástenný hák [2-1], ktorý je na
to určený. Nástenný hák nasaďte na klinec alebo
hlavičku skrutky, ktoré sú zapustené do steny.

10.2 Na lano [7]
Prístroj sa môže zavesiť vodiacou drážkou [7-1]
v strede na rukoväti na lano.

11 Údržba a ošetrovanie

Upozornenia týkajúce sa údržby

Zákaznícky servis a opravy smie vyko-
návať len výrobca alebo servisné mies-
ta – najbližší servis nájdete na:
www.festool.com/service

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
 Rešpektujte údaje na typovom štítku.
 Rešpektujte osobitosti danej krajiny.

0,2m

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektrickým
prúdom
 Pred akýmikoľvek údržbovými prácami vždy vy-

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
 Akékoľvek údržby a opravy, ktoré si vyžadujú

otvorenie krytu, smie vykonávať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
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Používajte iba originálne náhradné sú-
čiastky Festool! Obj. č. na: www.festo-
ol.com/service

– Plastové sklo prístroja čistite len suchou,
mäkkou utierkou, aby ste zabránili jeho poškode-
niu. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

– Na zaistenie cirkulácie vzduchu udržiavajte chla-
diace vetracie otvory na prístroji vždy voľné
a čisté.

12 Životné prostredie
Náradie nevyhadzujte do domáceho
odpadu! Náradie, príslušenstvo
a obaly odovzdajte na recykláciu
v súlade s ochranou životného pros-
tredia. Dodržiavajte platné národné

predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a jej pre-
sadení v národnom práve sa musia použité elek-
trické prístroje separovať a odovzdávať na recyklá-
ciu v súlade s predpismi na ochranu životného pro-
stredia. 
Informácie o nariadení REACh: 
www.festool.com/reach

13 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:
2011/65/EÜ, 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EÜ (od 20.4.2016), EN 55015:2013, EN 60598-1:2008
+ A11-2009, EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-
24:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493:2010, EN
62031:2008+A1:2013 
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie 
2016-02-01
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SYSLITE DUOFestool

zabudované svetelné 
zdroje LED.

nedajú vymeniť.

Stavebné svietidlo Sériové č.

S Y S L I T E DUO 10012847,
10017550,
10017551

Označenie CE z roku:2015


