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a   Κάντε τρύπα στην 
     οροφή.

Εγκατάσταση

Κλειδί Allen 
No. 4.12

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα συστήματα LED χωρίς τα
αντιστατικά γάντια
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Εισάγετε το καλώδιο κεντρικής
παροχής μέσα από το στυπιοθλίπτη.

Χρησιμοποιήστε ένα allen κλειδί 
για να ξεβιδώσετε τις βίδες και να 
αφαιρέσετε το καπάκι του 
φωτιστικού.

Λεπτομέρεια (σύστημα συγκράτησης):
Βιδώστε ώστε τα λαμάκια συγκράτησης να ανοίξουν 
και να στερεωθούν στην γυψοσανίδα.

Ξεβιδώστε την βίδα συγκράτησης του LED συστήματος*.

Συνδέστε στην κεντρική παροχή

Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο στεγάνωσης είναι στη θέση του
πριν τοποθετήσετε το καπάκι του φωτιστικού.

Προσοχή
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν 
σπασμένο γυαλί

Οδηγίες εγκατάστασης

•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 βρογχοειδή σύνδεση.
•Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό

Βιδώστε τις βίδες του συστήματος συγκράτησης μέχρι να στερεωθεί το φωτιστικό
στην οροφή.

Μην αγγίζετε τα συστήματα LED χωρίς τα αντι-στατικά γάντια
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