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EPISTAR HEAVY 

Sada vyvinutá kpoužití v podmínkách nedostatečné viditelnostiuvnitř a vně místností. Celé zařízení se 
skládá ze dvou částí, stativu a osvětlovací hlavy s napájecím kabelem. 

VÝŠKA MIN/MAX 1800-4000mm 

NAPÁJENÍ 230V(220-265)/50Hz 

BARVA SVĚTLA BÍLÁ STUDENÁ5500-6500K 

SVĚTELNÝ TOK 100lm/W (80 000lm) 

PŘÍKON 16X50W 

PRAC. TEPLOTA -20 +40°C 

MATERIÁL PLAST, HLINÍK, OCEL 

STUPEŇ KRYTÍ IP65 

DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU 20m 

HMOTNOST STATIV 20kg/HLAVA 25 kg 

PRŮMĚR HLAVY 1000 mm 

ZÁRUKA 24/36 m-ce 
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Návod k obsluzeosvětlovacích stojanů řadyEPISTAR LS 

 
Osvětlovací stojany jsou určeny pro osvětlení mimo jiné: 
- prostoru nočních záchranných a hasičských zásahů 
- vojenských akcí 
-policejníchakcí 
- železničních tratíběhem nehod a naléhavých nočních prací  
- nouzovýchprací a vykopávek 
- areálůhlídaných parkovišť 
- sportovních a výstavníchareálů 
 - interiérů výrobních a skladových hal 
- stavenišť 
- osvětlení pracovišť v autodílnách 
- pro jiné noční práce, kde nejsou zóny ohrožené výbuchem 
 
Součástí sady jsou: 

1. Osvětlovacíhlavice s napájecímkabelem. 
2. Osvětlovací stativ. 

 
Osvětlovací stojany EPISTAR lze používatuvnitř i vně objektů. 
 
Technické údaje stativu: 

TYP 
Výška po 

smontování[mm] 
Výška po složení 

[mm] 
Hmotnost stativu 

[kg] 

LS 4300 4000 1800 20 

Uvedené výškynezahrnují hlavyosvětlení 
  

TYP: VÝKON: SVĚTELNÝ 
TOK: 

NAPĚT
Í: 

BARVA 
SVĚTLA: 

INDEX
POD.B
AREV 
Ra: 

ÚHEL 
SVÍCENÍ: 

ŽIVOTN
OST: 

STUPEŇ 
KRYTÍ 

IP: 

EPISTAR 
HEAVY 

16X50W >80000 lm ~230V 
(220-

265)/5
0Hz 

 

BÍLÁ 
STUDENÁ550

0-6500K 
 

80 360o 50000h 65 
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OBSLUHA STOJANU: 
 
Minimálnědvalidé 
 

1. Postavte stativ na pevnou, vodorovnou podložkusoptimální roztečí podpěr. 
POZOR!!! Příliš úzce postavené podpěry mohoubýt příčinou pádu stojanu! 

2. Připevněte ke stativuosvětlení hlavyi a přišroubujtejej pomocí otočnéhoknoflíku. 
3. Vysuňte stativ do požadované výšky. 
4. Zajistěte každou teleskopickou tyčdotaženímotočnéhoknoflíku. 
5. Připojte zástrčku k napájecímu zdroji. POZOR!!!  Před připojením zkontrolujte, zda je 

elektroinstalace vybavena na pevno vestavěnouochranou proti přetížení! 
6. Pomocí ovládací kazety připojené k napájecímu kabelu lze nastavit stupeň jasnosti: 

zelené tlačítko „I” - 50% výkonu 
červené tlačítko „O” – (ve spodní poloze) odpojení napájení stojanu, (v horní poloze) zapojení 
napájení osvětlovacího stojanu. 
zelené tlačítko „II” – 50% výkonu. 
Pro získání 100% osvětlení zapneme (spodní poloha) tlačítka označená jako „I” a „II” 

7. Po dokončení práce odpojte zástrčku od napájecího zdroje. 
8. Povolit zajištění stativu a opatrně zasunout. 
9. Vyjmětehlavu ze stativu. 
10. Stojan uložte na bezpečném místě. 

 
POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

1. Některé součásti se mohou běhemprovozu zahřát na vysokou teplotu. Před údržbou, 
složením stojanu nebo jakoukoli jinou činnostípočkejte, až lampy vychladnou.  

2. Je zakázáno otevíratkryt lampy. Provedení servisních činností svěřte vždy pouze 
kvalifikovanému personálu autorizovaných opraven.  

3. Chraňte před smáčením a zdroji tepla. 
4. Pro čištění všech součástístojanupoužijte měkkou, lehce navlhčenou utěrku. Nepoužívejte 

těkavé látky ani rozpouštědla. V opačném případě může dojít k poškození krytu. 
5. Nikdy nesviťte světelným paprskem přímo do očí. 
6. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
7. Nemontujte osvětlovací stojanpři nárazovém větru. 
8. Osvětlovací stojanlze přenášet pouze tehdy, pokud je složen do minimální výšky. 
9. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením pokynů obsažených v tomto návodu. 
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Všeobecné záruční podmínky proosvětlovací zařízení 
firmy LIGHTPOL 

 

Ručitel 

LIGHTPOL Damian Sawicki 
Górzyn 37a 

59-305 Rudna 
 

Všeobecné podmínky 
 

Firma LIGHTPOL Damian Sawicki   
poskytuje záruku na osvětlovací zařízení podle pravidel uvedených 

v tomto dokumentu. 
 

1. Výrobek, na který se vztahuje záruka: Osvětlovací stojanEpistar/Prolight 
2. Zaručujeme, že pokud budou výše uvedené výrobky provozovány v souladu s pravidly jejich 

používání,budou řádně fungovat nejméně po dobu poskytnuté záruční ochrany, s výhradami 
uvedenými v tomto dokumentu. 

3. Ručitel poskytuje záruku na prodanévýrobky po dobu: 
 - 2 let na výrobky se zdrojem světla 

- 3 let na výrobky, které neobsahují zdroj světla 
za předpokladu, že kupující potvrdí nákup zboží předložením faktury. 

4. Záruční doba u vyměněného dílu se prodlužuje o dobu opravy. 
5. Záruční doba začíná dnem prodeje / dodání zboží dodavatelem.  
6. Záruka platí pouze v případě, ževýrobky byly používány v souladu s jejich určeníma 

bylyinstalovány v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a s technickými 
pravidly.  

7. Osvětlovací stojany, na které se záruka vztahuje,nesmějí být vystaveny jakémukoli 
mechanickému a chemickému přetížení, zároveňokolní teplota a napájecí napětínesmí 
překročit jmenovité hodnoty. 

8. Porušení výše uvedených a dalších pravidel uvedených v tomto dokumentumá za 
následekztrátu práv vyplývajících ze záruky. 
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Běžné opotřebení 

1. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení použitých materiálů, např. žloutnutí stínidel, 

blednutí malířských nátěrů, jejichž barva se může měnits postupem časunebo v důsledku 

působení atmosférických podmínek. 

2. Záruka se nevztahuje také na: 
- vady vzniklé v důsledku nesprávného používání výrobků, 
- vady vzniklé v důsledku jednání třetích osob, 
- vady vyplývající z událostí, za které neodpovídáLIGHTPOL Damian Sawicki, 
- vady vzniklé v důsledku působení chemických, tepelných, mechanických, světelných a jiných 
faktorů, jejichž působení na výrobky je v rozporus návodem k obsluze nebo technickými 
znalostmi,  
- vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby nebo skladování, 
- vady vyplývající z úprav, změn nebo oprav provedenýchneautorizovaným servisem, 
- korozivzniklou v důsledku poškození nebopoškrábání povrchu, při kterém došlo k 
odstraněníochranné vrstvy, korozivzniklou na místechšroubových spojů, u kterých je 
korozezávitů šroubů a matic přirozeným jevem, korozi pohyblivých prvkůzvedacích 
mechanismů. 
 
 
 

Oznámení o reklamaci 
1. Oznámení musí být provedeno prostřednictvímoznámení o reklamaci, jehož vzor je uveden 

v příloze č. 1. 
2. Podmínkou pro posouzení reklamace je doložení skutečnosti nákupu vadného výrobku 

pomocí faktury. Reklamacemusí obsahovatpodrobný popis zjištěné závady. 
3. Povinností osoby oprávněné využít záruku jedoručit reklamovaný výrobek do sídla firmy, 

vekteré byl výrobek zakoupen. 
  

Způsob vyřízení reklamace 
1. Pokud je reklamace oprávněná, hradí náklady na dodáníRučitelza podmínkypřijetí 

navrhovanéhozpůsobu doručení výrobku a nákladů na toto doručení.  
2. Ručitel nehradí dodatečné nákladysouvisející s odstraněním ztrát. 
3. Odpovědnost Ručiteleje omezena maximálně do hodnoty výrobku. 
4. V případě neoprávněnéreklamacespočívá povinnost vyzvednutí výrobku na osobě, která 

reklamaci oznámila.  
5. V případě, že výrobek nebude vyzvednut po výzvě Ručitele, osoba, která reklamaci oznámila, 

bude povinna uhradit náklady na uskladnění výrobku, případně náklady na jeho odeslání. 
6. Záruka se nevztahuje na náklady na demontáž a montáž vadného výrobku, na případnéškody 

související s nutnostíjeho demontáže, dodání, montáže nebo dočasnéhozbavení možnosti 
používat výrobek. 

7. Ručitel je povinen projednat reklamaci ve lhůtě 14 pracovních dní ode dnedoručení vadného 
zboží.  

8. Bude-li při posuzování reklamace nutné získat dodatečné informace týkající se závady nebo 
způsobu používání zboží, Kupujícíje povinen poskytnout všechny potřebné údajea informace. 
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9. Reklamace musí být vyřízena vevýše uvedené lhůty s výhradou, že pokud bude oznámená 
reklamace vyžadovatpodrobné technické zkoušky, lhůta pro vyřízení reklamace bude 
automaticky prodloužena o dobu jejich trvání.  

10. Ručitel bude informovat oznamovatele reklamace písemně nebo e-mailovou zprávou o 
vyřízení reklamace. 

11. V případě oprávněnosti reklamace Ručitel: 
- vymění vadný výrobek za nový bezvadnýnebo  
- provede bezplatnou opravu vadného výrobku nebo 
- vystaví opravnou fakturu na reklamovanývýrobek.  

12. Volbu způsobu vyřízení oznámené reklamaceprovádí Ručitel. 
Pokud dojde v důsledku uznání reklamace provedena výměna jakýchkoli součástí ve 
vadnémvýrobku, záruka na vyměněné součástinezačíná běžet od začátku.  

 

Ostatní podmínky 
1. Záruka se nevztahuje na změnu zbarvení LED modulů. 
2. Na parametry nových LED modulůse vztahuje tolerance +/- 15% pro světelný tok, barevnou 

teplotu a výkonnost výrobku. 
3. Kupující ztrácí záruku v případě připojení výrobku k zařízení, které nemá trvale 

vestavěnouochranu proti přetížení v okruhu LED osvětlení. 
4. Záruka poskytnutá LIGHTPOL Damian Sawicki není přenosná na třetí osoby. 

5. Záruka je platná na území EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Použitá zařízení označená symbolem přeškrtnutého koše je zakázáno umísťovatspolečně 
s jiným odpadem. Uživatel je povinen odevzdat takové zařízení v příslušné sběrně 
použitýchelektrických a elektronických zařízení. 

 

 
 
  



 

www.lightpol.com 

 
LIGHTPOL 

Damian Sawicki 
Górzyn 37a 

59-305 Rudna 

 
 

www.lightpol.com 

721-343-956 
www.facebook.com/lightpolcom 

www.facebook.com/resqbag 
kontakt@lightpol.com 

 

 
Příloha č. 1   
   .…………………………………………….. 

místo a datum oznámení 
Záruka – reklamační list 

Údaje k vyplnění jsou dostupné na výrobním štítku výrobku 

Přesný popis závady: 

 

 

Oznámení zašlete: 

 

Razítko/údaje distributora 

 

 

ÚDAJE OZNAMUJÍCÍ FIRMY: OZNAMUJÍCÍ OSOBA  

Název firmy: 
Adresa: 
 
DIČ: 

Jméno a příjmení: 
Telefon: 
e-mail: 

Model výrobku: Výrobní číslo zařízení: 

Datum nákupu: Datumvzniku poruchy: 


