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זאוס לד
הוראות התקנה



התקנת הפנס
הכנס את הניפל )3( של גוף התאורה )1( בתוך . 1

המופה שבזרוע, וסובב את הפנס עד סגירתו 
והידוקו. החזר לכיוון התאורה הרצוי, לפי הסימון 

שעל הפנס, והדק את האום )2( למופה, לנעילת 
הכיוון.

פתח את מכסה הזכוכית ע"י שחרור 3 ברגים )6( עם . 2
מברג כוכב.

הרם את תפס המגש )4(, סובב אותו ב-90º, ופתח . 3
את המגש האופטי )5(.

השחל את כבל החשמל מהעמוד לתוך הפנס דרך . 4
הניפל )3(, והדק היטב את האנטיגרון )7(.

חבר את הכבל למהדק כניסת החשמל )8(, לפי . 5
הסימונים שעל המהדק.

סגור את המגש האופטי )5(, משוך את תפס המגש . 6
)4(, סובב אותו ב-90º, והשכב אותו.

סגור את דלת הזכוכית באמצעות הברגים )6(, והדק . 7
היטב בצורה מאוזנת.

אזהרות
חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף 	 

התאורה.
יש להחליף זכוכית הגנה שבורה או סדוקה.	 
יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור 	 

ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני.
יש להדק היטב את האנטיגרון למניעת זליגת מים.	 
חובה לוודא ניקוז של ראש הזרוע למניעת הצטברות 	 

מים בכניסת הכבל לפנס.

תחזוקה
המוצר אינו דורש תחזוקה.	 
אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק 	 

ממנו.
במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש לד".	 

נתונים טכניים

12 מטר

0.15m²

10-15kg

IP65

230V/50Hz

גובה התקנה מקסימלי

חתך רוח מקסימלי

טווח משקלים

אטימות

מתח עבודה

מבנה:
אופטי מגש   .5  | מגש  תפס   .4  | ניפל   .3  | הידוק  אום   .2  | גוף   .1 

6. בורג כוכב | 7. אנטיגרון | 8. מהדק חשמל
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