
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece |Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr|www.bright.gr

GREENLIGHT

DEC 2019

IP65
Factory

IISO 9001:2015

ISO 14001:2015

TERES M5 SH 

(6x)

a
b

c

e

f

d

(6x)

220

300 x300

220

Ø22

Ø90

Ø90

Ø104

300

4 6

1 2 3

5

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν 
ραγισμένο γυαλί

οδηγίες τοποθέτησης
εξωτερικού τύπου

Βάλτε την κολώνα στη 
βάση και βιδώστε τις βίδες.

πάχος
10mm

τρύπες βάσης

κάτοψη

Αντικατάσταση λαμπτήρα

βίδες

a.matt opal 
κάλυμμα 
b. κολώνα
c. κουτί θυρίδας
d. καπάκι θυρίδας 
e. βάση κολώνας
f. σύστημα 
συγκράτησης /
αγκύριο

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι
του φωτιστικού σώματος.

Τοποθετήστε ή 
αντικαταστήστε 
τον λαμπτήρα

Συνδέστε στην 
κεντρική παροχή

Ανοίξτε το κουτί της θυρίδας 

υποδοχή 
λαμπτήρα

Προσοχή
Μην αφαιρείτε 
τα λάστιχα 
στεγανότητας

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
•Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS OF GROUND ANCHOR

600 x 600mm

>800

Βάθος εκσκαφής1 Τοποθετήστε το αγκύριο(220x220)
στην εκσκαφή και βεβαιωθείτε
ότι έχει τοποθετηθεί σωστά με
ένα αλφάδι.

2 Γεμίστε με τσιμέντο3 Βιδώστε τα παξιμάδια4

(4x)Προσθέστε δομικό υλικό και 
τοποθετήστε το αγκύριο

5Τοποθετήστε τη βάση και βιδώστε
τα παξιμάδια
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