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אזהרות

 חשוב: ההתקנה שלא לפי הוראות ההתקנה	 
תגרור פקיעת אחריות גורפת.

 ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.	 
חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול 

בגוף התאורה.
יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור 	 

ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
יש למנוע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.	 
אין לפתוח את מכסה גוף התאורה.	 
יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.	 
 	 LED-אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה

או כל חלק ממנו.
במידה ובגוף מותקן בקר או עמעם - העזר 	 

בהוראות המתאימות לציוד המותקן.
שימוש בעמעמים )דימרים( שלא מתאימים 	 

למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים. 
לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי 

שימוש בעמעמים לא מתאימים.
אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.	 

תחזוקה
במידת הצורך ניקוי הדיפיוזר יעשה רק ע"י 	 

מטלית אנטי-סטטית רכה.
המוצר אינו דורש תחזוקה.	 
במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון 	 

במנורה - יש לפרקה ולמסור אותה לתיקון 
.LED במעבדות געש

תנאי התקנה
יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף 	 

.35°C-אינה עולה על

חשוב
הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד 	 

אלקטרוני וחשמלי )WEEE(. אי לכך אין 
להשליכם כפסולת רגילה.

כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן 	 
עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים 

לפסולת מסוג זה.

געש לד שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. 
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל 
אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. 
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הוראות התקנה
Installation Instructions



כללי
גוף תאורה לד להתקנה שקועה, בעל כיסוי 	 

פוליקרבונט.
ההתקנה תעשה על ידי איש מקצוע בלבד.	 

הוראות התקנה על קיר גבס 
חובה לעבוד על פי תכנית התקנה וחשמל.. 	
הכן את מסגרת ההתקנה )איור מס' 	(.. 2
הכן את פתח ההתקנה )איור מס' 	(.. 3
התקן את מסגרת ההתקנה )איור מס' 2(.. 4
חבר את הזנת החשמל.. 5
הרכב את גוף התאורה )איור מס' 3(.. 6

הוראות התקנה בקופסת שיקוע 
חובה לעבוד על פי תכנית התקנה וחשמל.. 	
חשוב: יש למקם את קופסת השיקוע לפני שלב . 2

יציקת הבטון.
הכן את קופסת השיקוע )איור מס' 	.	(.. 3
חבר את הזנת החשמל.. 4
הרכב את גוף התאורה )איור מס' 	.2(.. 5

	. הכן פתח בגודל 191x52 מ"מ, במקום הרצוי 
להתקנת גוף התאורה. הקפד על דיוק רוחב 

הפתח ככל האפשר, פתח גדול מדי ישבש את 
מיקום חורי העגינה בין הגוף למסגרת ההתקנה.

 	.	. הכנת קופסת שיקוע:
פתח אחד מארבעת ההכנות העגולות לכניסת 

כבל ההזנה המתאימה ביותר למיקום הכבל.

	.2. חבר את כבל ההזנה לפי הסימונים על המדבקה 
שבקצה הכבל. הכנס את גוף התאורה לקופסת 
השיקוע והדק אותו בעזרת 2 ברגים המסופקים. 

הקפד על כך שהכפתור השחור יהיה בצד ימין של 
גוף התאורה, תוך כדי ההתקנה. אין להשתמש 

המברגה חשמלית להידוק ברגי ההתקנה של גוף 
התאורה.

2. הכנס את מסגרת ההתקנה לפתח בגבס. קפל 
את הלשוניות מאחורי הפתח, כלפי חוץ, עד 

הצמדה מלאה לגבס. עגן את המסגרת בעזרת 
ברגי גבס על פי האיור המצורף.

3. חבר את כבל ההזנה לפי הסימונים על במדבקה 
שבקצה הכבל. הכנס את גוף התאורה למסגרת 

המותקנת בגבס והדק אותו בעזרת 2 ברגים 
המסופקים. הקפד על כך שהכפתור השחור יהיה 

בצד ימין של גוף התאורה, תוך כדי ההתקנה. 
אין להשתמש המברגה חשמלית להידוק ברגי 

ההתקנה של גוף התאורה.

בורג התקנה -
מסופק עם גוף התאורה

בורג התקנה -
מסופק עם גוף התאורה

בורג גבס - לא מסופק
עם גוף התאורה
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