
אזהרות
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.	 
 אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED 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 על ידי 	 

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 אינה 	 

עולה על-35°.

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.

LED אחד לפני כולם

סנטרו 1

הוראות התקנה

הודעה  ללא  במוצרי  נתונים  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  תאורה  געש 
מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע 
ונפלו טעויות טכניות או אחרות  וכן יתכן  ו/או שגיאות דפוס,  להכיל אי דיוקים 
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התקנה שטוחה על תקרה או גבס

 1. שחרר את ברגי האבטחה )1(
 והזז את אוזן התליה )2( עד להצמדה לדופן.

הדק את ברגי האבטחה.

 4. העבר את כבל ההזנה דרך האנטיגרון )6(
 וחבר את הגידים על פי הסימונים על המהדק )7(.

סגור את המכסה )5(.

2. הצמד את הגוף לתקרה במקום הנדרש והרכב 
בעזרת דיבלים וברגים דרך חורי אוזני התליה )3(.

3. שחרר את הבורג )4( ופתח את המכסה )5( 
בעדינות. שים לב לא לקרוע את חוט הארקה 

המחובר למכסה.

 1. פרק את ראש כבל התליה )8( מכבלי התליה )9( וחבר אותם לתקרה במרחק הנדרש אחד מהשני.
פרק את אום כבל התליה )10( ממנגנון התליה וחבר את המנגנון לאוזן )2(.

התקנה תלויה

 מבנה:
1. בורג אבטחה | 2. אוזן תליה | 3. חורי אוזן תליה | 4. בורג מכסה 

קופסת חיבורים | 5. מכסה קופסת חיבורים | 6. אנטיגרון | 7. מהדק 
8. ראש כבל תליה | 9. כבל תליה | 10. אום כבל תליה | 11. לחצן/

נועל לחצן

2. תלה את המוצר בעזרת הכבלים, בהברגת האומים 
 לראשים שבתקרה.

באמצעות הלחצנים )11( אזן וקבע את הגובה 
 הרצוי.

הדק את נועל הלחצן )11( עם סיבוב בכיוון השעון 
וחתוך את יתרת הכבל.
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