
SOLIGHT 5B321 

Warning / Upozornění / Upozornenie           

EN Pre-installed wires and embossed markings on the back of the sockets do not match. The Line conductor "L" (red) is installed in the 
left outlet of the socket when viewed from the front, according to the customs and standards used in the Czechia or Slovakia. However, the 
letter "N" is embossed on the terminals, according to the European connection standard. Additional marking at the factory was not possible. 
We recommend marking the "L" and "N" under the terminals correctly with a permanent marker, for future revisions and possible repairs. 
Solight Holding s.r.o. in no event shall be liable for property damage or personal injury caused by improper connection or improper use. 
 

CZ Předistalované vodiče a vyražená značení na zadní straně zásuvek nejsou ve shodě. Fázový vodič „L“ (červený) je instalován do levé 
zdířky zásuvky při pohledu z přední strany, dle zvyklostí a norem používaných v ČR. Na svorkách je však vyraženo písmeno „N“, dle evropské 
normy zapojení. Dodatečné označení ve výrobě nebylo možné. Doporučujeme nesmyvatelným popisovačem označit správně „L“ a „N“ pod 
svorkami, pro budoucí revize a případné opravy. Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na 
zdraví způsobené neodbornou instalací nebo nesprávným používáním. 
 

SK Predinštalované vodiče a vyrazené značenia na zadnej strane zásuviek nie sú v zhode. Fázový vodič „L“ (červený) je inštalovaný do 
ľavej zdierky zásuvky pri pohľade z prednej strany, podľa zvyklostí a noriem používaných v SR. Na svorkách je však vyrazené písmeno „N“, podľa 
európskej normy zapojenia. Dodatočné označenie vo výrobe nebolo možné. Odporúčame nezmývateľným popisovačom označiť správne „L“ a 
„N“ pod svorkami, pre budúce revízie a prípadné opravy. Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na 
majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym používaním. 

                            
EN  Installation instructions  
Use ONLY the installation box supplied with the product in the original Solight packaging for assembly in the selected location. The closest 

similar replacement box is Kopos KPL 64-50 / 2LD_NA, but before installing the socket it is necessary to adjust the height of the holes for the 

screws - cut them about 5 mm below the edge. Disconnect the mains from the power before the installation. Strip isolation max. 12mm ± 1mm 

from the end of each conductor. Maximum cross section of a conductor without insulation is 2.5mm2. Insert L and N conductors correctly 

according to the installation requirements. Make sure of inserted conductors are safety secured with the cable knobs. Attach the socket to the 

installation box with screws, tighten well. Installation should be carried by an authorized person. 

CZ  Návod pro instalaci 
Ve zvoleném místě elektrické sítě umístěte POUZE instalační krabici dodávanou s produktem v originálním balení Solight. Nejblíže podobná 
náhradní krabice je Kopos KPL 64-50/2LD_NA, ale je nutné před montáží zásuvky upravit výšku otvorů pro šrouby - odříznout o cca 5mm pod 
hranu. Vypněte před instalací napájení sítě k přívodnímu kabelu. Odstraňte izolaci všech vodičů na délku max. 12mm ± 1mm. Maximální průřez 
vodiče bez izolace je 2,5mm2. Zapojte L a N vodiče správně dle potřeby instalace. Ubezpečte se, že vodiče jsou zajištěny pojistnými klapkami. 
Připojte zásuvku šrouby k instalační krabici, pevně dotáhněte. Instalaci by měla provádět jen pověřená osoba. 
 

SK  Návod pre inštaláciu 
Vo zvolenom mieste elektrickej siete umiestnite LEN inštalačnú krabicu dodávanú s produktom v originálnom balení Solight. Najbližšie 
podobná náhradná krabica je KOPOS KPL 64-50 / 2LD_NA, ale je nutné pred montážou zásuvky upraviť výšku otvorov pre skrutky - odrezať o 
cca 5mm pod hranu. Vypnite pred inštaláciou napájanie siete k prívodnému káblu. Odstráňte izoláciu všetkých vodičov na dĺžku max. 12mm ± 
1mm. Maximálny priemer vodiča bez izolácie je 2,5mm2. Zapojte L a N vodiče správne podľa potreby inštalácie. Ubezpečte sa, že vodiče sú 
zabezpečené poistnými klapkami. Pripojte zásuvku skrutkami k inštalačnej krabici, pevne dotiahnite. Inštaláciu by mala vykonávať len poverená 
osoba. 
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Manufacturer/Výrobce/Výrobca: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 


