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בלבד! להמחשה  התמונה 

Installation Instruction | הוראות התקנה

גוף תאורה עמוד בולרד דגם דולב 
Bolard Light | LED תאורת

נתונים טכניים:
 	50Hz 230V :מתח

 	Class I :בידוד
 	LED 25W Max :נורות

 	IP65 :אטימות
 	A+ :דירוג אנרגטי

הוראות התקנה:
פרק את הבסיס מהגוף )איור מס' 1(.. 1
הכן בסיס מתאים להתקנת העמודון, עם כניסת כבל . 2

במרכזו.
וודא כי הברגים . 3 התקן את העמוד למקומו בקרקע. 

מהודקים עד סופם והעמוד לא מתנדנד )איור מס' 2(. 
פתח את קופסת הציוד ע"י משיכתה לפי הסימון.. 4
אותו . 5 וחבר  הקופסה  דרך  ההזנה  כבל  את  השחל 

למהדקי הזינה, בהתאם לסימון )איור מס' 3(.
הדק את הכבל בעזרת תפס הכבל.. 6
סגור את קופסת הציוד )איור מס' 4(.. 7
הוא . 8 כי  הקפד  למקומו.  בחזרה  העמוד  את  השחל 

ממוקם על הצינור בצורה מדוייקת )איור מס' 5(.
העמוד . 9 שבצידי  האלן  ברגי  את  מחדש  וסגור  נעל 

)איור מס' 6(.
ואינו . 10 במקומו  היטב  מוכנס  יציב,  העמוד  כי  וודא 

מתנדנד.
 חבר את הזנת החשמל.. 11

תחזוקה:
גוף 	  כאשר  יבשה,  מטלית  ידי  על  רק  יעשה  הניקוי 

התאורה מנותק מזרם החשמל.
כגון 	  חריפים  בחומרים  להשתמש  בהחלט  אסור 

אלכהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
תיקון 	  פעילות  כל  לבצע  אין  תקלה  של  במקרה 

במנורה - יש לפרקה מהתקרה ולמסור אותה לתיקון 
.LED במעבדות געש

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.	 

אזהרות:
החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה 	 

לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.	 
יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.	 
נמוך 	  מתח  למעגלי  מתאימים  שלא  בדימרים  שימוש 

כל  תינתן  לא  ומשנקים.  לרכיבים  נזק  לגרום  עלולים 
אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא 

מתאימים.
החלף כל זכוכית מגן סדוקה.	 
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