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Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu 
nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu 
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych 
ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie 
w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, 

                      które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

PL / GB

CHARAKTERYSTYKA
Oprawy PASEO 100 i PASEO 200 przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszanych. Posiadają 
reflektor, który może być regulowany w pionie i w poziomie. Efektem tego jest precyzyjnie 
ukierunkowane oświetlenie przestrzeni i obiektów. Oprawy takie stanowią podstawę do tworzenia 
ciekawych rozwiązań świetlnych ze zmiennym kierunkiem światła. 
Oprawy PASEO 100 i PASEO 200 przystosowane są do żarówek halogenowych AR-111 z trzonkiem G53, 
o maksymalnej mocy 35W każda (brak w komplecie z oprawą).
ZASTOSOWANIE
Oprawy PASEO 100 i PASEO 200 są idealne do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, 
witryn sklepowych, a także stosowane w celach dekoracyjnych i do zaakcentowania oświetlenia 
wybranych powierzchni.

APPLICATION
PASEO 100 and PASEO 200 luminaires are perfect for illumination of accommodation rooms, office 
spaces, showrooms store windows, as well as for decorative purposes and accenting illumination 
of chosen areas.

CAUTION!:
1. Installation of the luminaire should be done by the certified and experienced electrician. 

Before starting the installation you must absolutely turn off the main power supply, where 
the luminaire should be connected to, to avoid accidental voltage connection! Electrical 
cables must be connected according to the instruction and regulations in force. During 
installation, maintenance and light source replacement power must be switched off! 
Performing any operations inside the luminaire with the power supply switched on may 
result in an electric shock!

2. The luminaires must be supplied with voltage of 12V from proper stabilization and ignition 
device (not included in the set with the luminaire).

3. For proper operation of PASEO 100 and PASEO 200 luminaires, it is forbidden to cover  
the luminaires and stabilization and ignition device with thermal insulation material!

4. Before replacing the light source, make sure that it is not too hot.
5. We reserve the right to apply changes in the construction of the product.
6. The information included in this document may undergo changes without warning. 

Possible changes will be taken into consideration while working with other issues 
of the instructions for use or complementary documents.

7. We take no responsibility for faults resulting from non-compliance with the above 
instructions. According to article 568 pt 1 of the Polish Civil Code, the right resulting from 
a warranty for physical defects are extinct after the lapse of 2 (two) years after delivery of 
the luminaire to the Buyer.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy należy okresowo przeprowadzać 
jej konserwację. Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu należy odłączyć urządzenie od zasilania. 
Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie 
stosować strumienia wody pod ciśnieniem.

SAFETY AND MAINTENANCE
To keep the optimal technical parameters of the luminaire the periodical maintenance should be carried 
out. Before cleaning the product, disconnect it from power supply. Ignoring this warning can cause danger 
of electric shock. Clean only with soft and dry cloths. Do not use corrosives chemicals and solvents. Do 
not use stream of water under pressure.

This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment, therefore, this 
product cannot be treated as other household’s waste. It has to be left at a special used-equipment 
collection point. The appropriate dealing with the collection of used electrical and electronic 
equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous components 
which have a negative influence on the environment and on the health of people.

INSTALLATION
1. Cut a hole in the suspended ceiling adapted to the luminaire model.
2. Connect the proper stabilization and ignition device, adjusted to the power of the bulb, 

with the connection connector (the connection connector in the set with the luminaire).
3. Loosen the screws tightening the side mounting blades, which are used to fix the luminaire 

in the ceiling.
4. Put the luminaire into the prepared mounting hole.
5. Place side mounting blades in proper position and tighten screws in both sides of the luminaire.
6. Install a suitable AR-111 light sources with a G53 base.

CHARACTERISTICS
PASEO 100 and PASEO 200 luminaires are designed for installation in suspended ceilings. They are 
equipped with a reflector that can be adjusted vertically and horizontally. It effects with precisely 
directed lighting of objects and spaces. This kind of luminaires are basic for creating interesting 
lighting sollutions with variable light direction.
PASEO 100 and PASEO 200 luminaires are adapted to AR-111 halogen bulbs with a G53 base, with 
a maximum power of 35W each (not included in the set with the luminaires).

UWAGA!:
1. Instalację oprawy powinien przeprowadzić uprawniony i doświadczony elektryk. Przed 

rozpoczęciem instalacji należy koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, 
do której ma być podłączona oprawa, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym 
załączeniem napięcia! Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją 
oraz obowiązującymi przepisami. W czasie instalowania, konserwacji oraz wymiany źródła 
światła należy wyłączyć zasilanie! Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy 
przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym!

2. Oprawy muszą być zasilane napieciem 12V podawanym z odpowiedniego urządzenia 
stabilizacyjno-zapłonowego (brak w komplecie z oprawą).

3. Dla zapewnienia prawidłowej pracy opraw PASEO 100 i PASEO 200 zabrania się okrywania 
opraw i urządzenia stabilizacyno-zapłonowego materiałem termoizolacyjnym!

4. Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.
5. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.
6. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia.

Ewentualne zmiany będą uwzględniane w kolejnych wydaniach instrukcji obsługi lub 
w publikacjach i dokumentach uzupełniających.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej 
instrukcji. Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, licząc od dnia wydania oprawy Kupującemu.

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

Otwór montażowy:
PASEO 100 - 170mm x 170mm
PASEO 200 - 170mm x 305mm

DIMENSIONS (mm)

Mounting hole:
PASEO 100 - 170mm x 170mm
PASEO 200 - 170mm x 305mm

INSTALACJA
1. W suficie podwieszanym wyciąć otwór przystosowany do modelu oprawy.
2. Urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe, dopasowane odpowiednio do mocy żarówki, połączyć 

ze złączką przyłączeniową (złączka przyłączeniowa w komplecie z oprawą).
3. Poluzować śruby dociskające boczne blachy, które służą do mocowania oprawy w suficie.
4. Włożyć oprawę w przygotowany otwór montażowy.
5. Ustawić boczne blachy w takiej pozycji, aby oprawa była poprawnie zamontowana, a następnie 

dokręcić śruby.
6. Zainstalować odpowiednie źródła światła AR-111 z trzonkiem G53.
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