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 המוצר שלנו יעזור לכם להעצים. שלנו פניםעל רכישתכם של אחד מגופי תאורת ה : שפע ברכותלקוח יקר

 ויספק לכם שנים של הנאה. כםביתולהדגיש את היופי ב

 אנו מציעים מגוון רחב של גופי תאורה מהאיכות והמקצוענות הגבוהה ביותר.

 ליצור את גן העדן הפרטי שלך. שאל את המוכר/ספק על מוצרנו הנוספים בכדי לעזור לך

 

 .ות עד סופן ושמור אותן לשם אחזקהשרכשת ,נא קראו את ההורא המוצרלשם שמירת הבטיחות והפקת המקסימום מ

 

 דולק. גוף  התאורה מתחמם כשהואהוראות המתייחסות לסכנת שריפה או פציעת אדם, הוראות בטיחות חשובות. ה

מ"מ והגנה מפני נתזי מים מכל  1-, כלומר הגנה מפני עצמים מוצקים גדולים מIP 44  דרגת אטימות גוף תאורה זה היא דרגה

 .הכיוונים

 

 .המרכזי ךציעת אדם, נתק את המתח מהנתילשם הקטנת הסיכוי לשרפה או פ -אזהרה

 

 .התקנה תבוצע רק על ידי חשמלאי מוסמך

 . המרכזי נתק את המתח מהנתיך

 מכוסה וסגורה. אין להפעיל את הנורה כאשר היא לא 

 לגעת במקור האור. להוציא/ אין להחליף/

 אין לחבר את הגוף למתח ישיר, יש לחבר לספק כוח מתאים בלבד!

 ( XLPE 3X1.5mmבעת חיבור גוף התאורה יש להשתמש בכבל מתאים המוגדר בחוק החשמל )כבל 

 במקרה וקיים כבל זינה גידים, מומלץ להוסיף שרוול בידוד על כל גיד בנפרד.

 

 הוראות הרכבה :

 

 חלקיו השונים של הגוף. .זהה את1

 .הגוף והוצא בזהירות את בסיס הקיבוע.פתח את 2

 על ידי דיבלים. (1) גוף לקירקבע את בסיס קיבוע ה.3

 זקה לקיר.מחובר בחו בסיסלפני הרכבת הגוף יש לוודא כי ה.4

 .וודא כי טבעת האטימה מונחת במקומה לפני חיבור גוף התאורה לבסיסו.5

 .(2) חבר את חוטי הזינה הארקה ,הפאזה והאפס למהדק שבגוף.5

 .(3) התאורה גוף בצידיחבר את גוף התאורה לבסיס על ידי הברגת הברגים .6

 

 

 בחירת מיקום.

 .קירעל ה יש לסמן את המיקום הרצוי של החורים על ידי סימון חורי הבסיסלאחר שבחרת את מיקומו של הגוף,

יהיה צורך ובלחץ יתכן  ס. הדיבלים צריכים להיכנס ולהיתפדיבלים לחוריםהכנס את בקיר. בגודל מתאים וריםלקדוח חיש 

 . על הדיבל עם פטיש על מנת להכניסוהלום ל

 

 אחזקה שוטפת.

 , אין להשתמש בחומרים חומציים אחרים.ניקוי יש להשתמש המטלית רכה ולחהל.1

 

 

 טיפול בתקלות.

 לגוף..בדוק האם מגיע מתח 1

 .בדוק את תקינות הדרייבר)שנאי(.2

 

 




