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LUSTRE GLASS LTD 
 
ENGLISH                   DIRECTION FOR USE OF THE CEILING LIGHTING FITTINGS - type SASHA 
                                                                                 
INTRODUCTION 
Before you go in any manipulation with the appliance, please read carefully this Direction, and observe all instructions and 
recommendations. It is forbidden to use the product for the purpose other than intended, and contrary to this direction, and that 
for safety reasons and for the reason of the guarantee termination. The appliance is an electric device, so any assembly, 
maintenance and cleaning must be always performed with the appliance switched off. Any electric installation, including putting 
the appliance into operation, may be performed by a qualified electrician only. Prevent children and persons with lowered sensual 
and mental capabilities to manipulate with the lighting fitting since the product consists of tiny and fragile components that may 
be dangerous for them at manipulation or in case of ingestion. 
 
TECHNICAL SPECIFICATION - PURPOSE    
The appliance is intended for interior lighting, in dry environment                
Nominal voltage:   110 V/ A.C. 60Hz     Protection:  IP 20    
Nominal input:   1x40W    Weight:   ~ 5 kg 
Class:    II.     Dimensions:  300x285(1800)mm 
 
ASSEMBLY - CONNECTING TO THE NETWORK - DISASSEMBLY 
After unpacking check the goods for possible damage and to ensure you have received all the components of the light fitting, see 
Tab.1. In the event of damage or if pieces are missing, contact your seller immediately. Complaints made at a later date will not 
be processed. Perform the assembly of the appliance with use of Fig.1 respecting that the electrical installation and connection 
to the network may be performed by an electrician with proper qualifications only. Electrical installation must respect regulations 
and must meet the requirements in the country of use. Check if the data on the nameplate are in accordance with voltage in your 
network. Never use the light fitting in a network with a different voltage!  
Attach the anchor bar (1) to the ceiling using the screw and dowels (2,3). Attach carefully the glass (5), the lid (6) and the rosette 
(7) to the mounting (4) and attach the fixture with the stainless steel cable to the anchor bar using the holder (8). Perform the 
electrical installation, secure the cable with the brake (9), draw the ceiling rosette (7) to the ceiling and secure with the grub screw 
(10).  
At disassembly, first switch the lighting fitting off, and disconnect it from the power. Then you may proceed in a similar way, in 
the opposite order than at the assembly. Any transport of the appliance later should be performed either in the original wrap or 
similar in order to avoid damage. 
 
CLEANING - MAINTENANCE 
Cleaning and any maintenance should be performed at switched-off, even better disconnected appliance. At any time, advance 
so that you prevent from penetration of water in the electric accessories or in the connections. Cleaning and washing should be 
performed only if all parts of the appliance are cold. Any damaged or worn parts should be replaced with original parts only. For 
cleaning the decorative components, it is recommended to take them down and splash them with lukewarm detergent dilution. 
Metal parts should be cleaned with dry flannel, do not use chemicals. After perfect dry, it is possible to complete the appliance 
again. 
 
LIQUIDATION 
After the end of the technical life span of the appliance, before its liquidation, disconnect it from the electric cord, dismount it and 
separate the individual parts. The sorted out waste material should be delivered to the organization authorized to liquidate  
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CZECH               NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STROPNÍCH OVĚSOVÝCH SVÍTIDEL-typ SASHA 
                                                                                 
ÚVOD 
Dřív než začnete se svítidlem jakkoli manipulovat, pozorně si přečtěte tento návod a dodržte všechny v něm uvedené pokyny a 
doporučení. Je zakázáno výrobek používat k jiným než určeným účelům a v rozporu s tímto návodem z bezpečnostních důvodů 
a z důvodu zániku záruky. Svítidlo je elektrickým zařízením, proto veškeré montážní, údržbářské a čistící operace vždy provádějte 
na vypnutém svítidle. Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně 
kvalifikovaný elektrikář.Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými 
schopnostmi, neboť výrobek obsahuje  malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné. 
  
TECHNICKÉ PARAMETRY  - URČENÍ    
Svítidlo je určené k osvětlení interiéru do suchého prostředí                
Jmenovité napětí:   110 V/ stř. 60Hz     Krytí:   IP 20    
Jmenovitý příkon:   1x40W    Hmotnost: ~ 5 kg 
Třída svítidla:   II.      Rozměry:  300x285(1800)mm 
Životnost:   20let       
 
SESTAVENÍ  -  PŘIPOJENÍ  K SÍTI – DEMONTÁŽ 
Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. tab.1. V takovém případě 
se ihned obraťte na svého prodejce, neboť  pozdější reklamace z těchto důvodů nebude moci být uznána.    
Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obr.1 s tím, že elektroinstalační propojování a následné připojení k síti je 
oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Elektrická instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi 
použití! Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti. Nikdy se nepokoušejte provozovat svítidlo s 
jiným napětím!  
Kotevní lištu(1) připevněte ke stropu pomocí vrutu a hmoždinek(2,3). Na monturu(4) navlékněte opatrně sklo(5),víčko(6), růžici(7) 
a svítidlo lankem připevněte ke kotevní liště pomocí holderu(8). Proveďte elektroinstalaci, kabel zajistěte brzdou(9), stropní 
růžici(7) přitahněte ke stropu a zajistěte červíkem (10). 
Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným sousledem než při montáži. 
Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození. 
 
 ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA 
Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle.  Vždy postupujte tak abyste zabránili vniknutí 
vody do elektrického příslušenství a jeho spojů. Mytí a čištění provádějte na svítidle s vychladlými všemi částmi. Případnou 
výměnu poškozených částí provádějte výlučně za originální náhradní díly.  Ověsy doporučujeme před mytím svěsit a opláchnout 
ve vlažném saponátovém roztoku. Kovové díly čistěte suchým flanelem bez použití chemických čistících prostředků. Po 
dokonalém usušení lze svítidlo opět zkompletovat 
 
LIKVIDACE 
Po skončení technické životnosti  svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých  
částí. Tříděný odpad předejte organizaci  oprávněné k likvidaci odpadu. Jednotlivé díly svítidla jsou : 
 

Katalogové číslo název kategorie Složení 

10 11 11* odpadní sklo v malých částicích a skelný 
prach obsahující těžké kovy 

N skleněné ověsy s obsahem PbO 

10 11 12 odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11 O skleněné díly ze sodno-
draselného skla 

17 04 01 měď, bronz, mosaz O mosazné díly 

17 04 05 železo a ocel O železné díly 

20 01 01 papír a lepenka O obaly-kartony a papír 

15 01 05 kompozitní obaly O obaly s vložkou z plastu 

 
 


