IMPORTER:
YAMO SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 4A/7
50-541 WROCŁAW
WYPRODUKOWANO W CHINACH

OPRAWA HERMETYCZNA ŚWIETLÓWKI
• Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem.
(montaż powinna wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana).
• Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć napięcie w sieci (wyłączyć bezpieczniki).
• Wykonywanie jakichkolwiek czynności we wnętrzu oprawy przy włączonym zasilaniu grozi
porażeniem elektrycznym.
• Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z właściwymi uprawnieniami.
• Produkt nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.
• Nie należy instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Ostrożnie wyjąć oprawę z opakowania, a następnie umieścić na stabilnej powierzchni
2. Poprzez przekręcenie odblokować zaczepy mocujące umiejscowione na module
świetlówkowym, a następnie zdjąć moduł świetlówkowy z oprawy
3. W otworze znajdującym się w bocznej części oprawy umieścić dławik (dławik skręcany należy stosować w oprawach, w których przewody zasilające narażone są na
zmianę położenia względem oprawy)
4. W przeznaczonym do tego miejscu, zwymiarować, a następnie przymocować blaszki
montażowe (mocowanie powinno zostać wykonane kołkiem rozporowym, odpowiednio dobranym do materiału, do którego wykonywany jest montaż). Oprawa może
zostać również zamontowana na wcześniej przygotowanej konstrukcji podwieszanej.
5. Po bokach oprawy, w miejscach do tego przeznaczonych, zamontować zatrzaski
mocujące klosz, w ten sposób aby zaczep klosza skierowany był w stronę przedniego
rantu oprawy.
6. Zatrzasnąć oprawę we wcześniej przygotowanych blaszkach mocujących wprowadzając ją pod kątem 45o
7. Przez dławik przeprowadzić przewód zasilający, okrągły, o średnicy nie większej niż 10mm

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużytego urządzenia nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi odpadami. Zanieś je do specjalnego punktu
zbierającego odpadki w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne.
Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, a worki polietylowe (PE) wyrzuć do pojemnika na
plastik.

8. Podłączyć przewody zasilające wg schematu na kostce przyłączeniowej przytwierdzonej do modułu świetlówkowego
9. Zamontować, na przekręcane zaczepy mocujące, moduł świetlówkowy pamiętając o
właściwym umiejscowieniu gniazd świetlówkowych.
10. Zamocować świetlówki odpowiedniej mocy poprzez wsunięcie do oprawy i przekręcenie wzdłuż osi o 90o
11. Zamontować klosz oprawy poprzez zatrzaśnięcie we wcześniej przygotowanych
mocowaniach.

