Instrucţiuni de montare

Corp de iluminat
1377 18

Descrierea aparatului

Montarea

Corp de iluminat pentru integrarea în coloana
funcţională modulară. Corpul de iluminat se
montează fie în profilul instalaţiei coloanei
funcţionale modulare, fie în rama de montaj.

Atenţie
Încorporarea şi montarea aparatelor electrice este
permisă numai specialiştilor electricieni.
1. Fixaţi pe perete profilul instalaţiei coloanei
funcţionale, respectiv rama de montaj (vezi
instrucţiunile de montare pentru coloana
funcţională, respectiv rama de montaj).
2. Desfaceţi mantaua pe o porţiune de 3 cm de pe
conductorul de alimentare şi înlăturaţi izolaţia
de pe fiecare fir.
3. Aşezaţi conductorii pe clemele de legătură ale
corpului de iluminat.
4. Aşezaţi corpul de iluminat în profilul instalaţiei,
respectiv în rama de montaj şi înşurubaţi-l ferm.
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Legendă
1 Profilul instalaţiei din aluminiu
2 Perete despărţitor din plastic
3 Capac de capăt din plastic
4 Corp de iluminat
5 Placa frontală din sticlă
Lampa fluocompactă de 9 W, având soclu 2G7 (de
ex. Osram Dulux S/E 9 W/21-840) nu este
conţinută în pachetul de livrare.

5. Introduceţi lampa.
Lampa este de tip fluocompact, de putere 9 W,
cu soclu 2G7 (de ex. Osram Dulux S/E 9 W/21840).
6. Aşezaţi capacul din sticlă şi presaţi-l, până când
arcurile de susţinere se cuplează.

Schimbarea lămpii
Pentru schimbarea lămpii, vă rugăm să procedaţi
după cum urmează:
1. Trageţi placa frontală din sticlă cu ambele mâini
spre înainte.

Garanţia producătorului
Oferim garanţie în cadrul dispoziţiilor legale.
Vă rugăm să trimiteţi instalaţia fără taxare poştală,
cu o descriere a defecţiunii, la serviciul nostru
central pentru clienţi.

2. Trageţi lampa din fasung.
3. Introduceţi lampa.
Lampa este de tip fluocompact, de putere 9 W,
cu soclu 2G7 (de ex. Osram Dulux S/E 9 W/21840).
4. Aşezaţi placa frontală din sticlă şi presaţi-o,
până când arcurile de susţinere se cuplează.

Demontarea plăcii frontale
Pentru demontare, trageţi placa frontală din sticlă
cu ambele mâini spre înainte (vezi imaginea).

Înlocuirea unei plăci frontală din sticlă
defectă
Înlocuiţi fiecare geam de protecţie spart.
Lampa nu are voie să funcţioneze fără placa
frontală din sticlă sau cu aceasta defectă.
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