


Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG).
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Oprawy ścienne z półką szklaną, wykonane z aluminium z osłoną źródła światła z tworzywa sztucznego.

Jako źródło światła stosuje się świetlówkę liniową T5 o mocy 8W i 13W w zależności od modelu, o temperaturze

barwowej 2700K, 4000K lub 6400K (w komplecie). Wyposażona jest w statecznik elektroniczny, dzięki czemu

następuje natychmiastowy zapłon, bez migotania.

Zastosowanie: oświetlanie dekoracyjne w pomieszczeniach mieszkalnych, .

Napięcie zasilania: 230V/50Hz.
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1. Odkręcić dwie śruby przytrzymujące szklaną półkę, a następnie ją wyjąć.

2. Zaznaczyć na powierzchni montażowej miejsca nawiercenia otworów.

3. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w miejscu montażu oprawy.

4. W otwory włożyć kołki rozporowe, a w nie wkręcić wkręty (w komplecie).

5. Odkręcić śruby znajdujące się w bocznej ściance oprawy, a następnie zdjąć ją.

6. Przeprowadzić przewód zasilający przez otwór znajdujący się w podstawie oprawy.

7. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć go ze złączką zaciskową odpowiednio:

przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu znaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny

(żółto-zielony) do „***”.

8. Założyć boczną ściankę oprawy, a następnie przykręcić ją śrubami.

9. Zawiesić oprawę na wkrętach.

10. Założyć szklaną półkę, a następnie przykręcić ją śrubami.

1. Odkręcić trzy śruby znajdujące się z boku oprawy.

2. Zdjąć boczną ściankę oprawy.

3. Wysunąć osłonę źródła światła.

4. Wyjąć uszkodzoną świetlówkę przekręcając ją o 90.

5. Włożyć w oprawki świetlówkę, i przekręcić ją o 90.

6. Wsunąć osłonę źródła światła.

7. Założyć boczną ściankę i przykręcić ją trzema śrubami.

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem

prądem elektrycznym.

- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.

- Przed przystąpieniem do wymiany źródła światła upewnić się, że zostało wyłączone zasilanie.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania

niewłaściwego źródła światła. Z

- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC(89/336/EWG).
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