Corp IP65 LED
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montaj.
Corpul cu LED are o construcție compactă, unică și modernă.
Acest produs asigură o iluminare de calitate
1. Utilizare
Corpul cu LED este conceput pentru utilizare in spații interioare si exterioare cum ar ﬁ hale, garaje, magazine etc
2. Modul de pregătire al corpului cu LED
a. Desfaceți ambalajul produsului și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat.
b. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețeaua electrică corespunde parametrilor electrici
3. Modul de instalare
Intrerupeți alimentarea cu energie electrică inainte de instalare
Instalarea corpului se realizată de către un electrician autorizat!
Alimentarea si alte conexiuni externe se vor efectua cu cablu electric minim 3x1.0 conform standardelor in viguare
1. Montati clemele Metalice pe suprafata pe care se doreste ﬁxarea
2.

1.

2. Deschideti cu o surubelnita clapeta indicata pentru racordarea cablului electric
3. Conectati cablul la reteaua electrica
4.

3.
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4. Fixati corpul pe clemele instalate la punctul 1. prin apasare
5. Corpul se poate monta suspendat conform diagramei 5.
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5. Aprindeti corpul pentru a va asigura ca montarea a fost facuta corect
4. Măsuri de siguranță
a. Instalarea trebuie facută de către un electrician autorizat.
b. Nu instalați corpul atunci cand acesta este conectat la rețeaua electrică.
c. Inainte de a efectua conexiunea electrică veriﬁcați cablul electric să nu ﬁe deteriorat, să nu ﬁe străpuns sau torsionat.
d. Nu dezasamblați și nu incercați să reparați corpul.
5. Transportul și depozitarea proiectorului
Transportul și depozitarea se va face in ambalajul produs de fabrică.
Atenție !
Dacă cablul electric este deteriorat acesta trebuie să ﬁe inlocuit numai de către fabricant sau de către atelierele imputernicite de
acesta ori de un electrician autorizat pentru a se evita in acest fel producerea electrocutărilor și a rănirilor personale.
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