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•Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
•Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
•Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
•Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
•Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
•Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
•Δεν προορίζεται για βροχοειδή σύνδεση.
•Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό

Οδηγίες χρήσης

Τοποθέτηση αντάπτορα και φωτιστικού σώματος στη ράγα. 
Προσοχή: Η ρύθμιση της φάσης να είναι στο “0”

Περιστροφή:
στον κάθετο άξονα 90° |στον οριζόντιο άξονα 360°

Δυνατότητα περιστροφής του φωτιστικού για καλύτερη στόχευση4

circuit selector

fixing knob

Σπρώξτε τον αντάπτορα στη ράγα για να εφαρμόσει σωστά.
Γυρίστε το μοχλό ασφάλισης. Διαλέξτε την επιθυμητή φάση.

 Γυρίστε το μοχλό αντίθετα για να αφαιρέσετε το φωτι-
στικό από τη ράγα. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα κάτω 
τον αντάπτορα πρώτα από τη μια και μετά από την άλλη 
πλευρά. 

Τοποθέτηση/ αντικατάσταση λαμπτήρα (εργαλεία: κατσαβίδι για καπάκι ή βεντούζα απευθείας 
σε λαμπτήρα).
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