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PANEL LED Instrukcja Montażu

ZANIM ROZPOCZNIESZ

PRZYGOTUJ PRZEWODY ELEKTRYCZNE ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

OSTRZEŻENIE!

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM RYZYKO POŻARU

Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.

Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą. Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa.
Używaj tylko UL i IEC zatwierdzonych przewodów dla
połączeń wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (0.75mm2)

Po więcej informacji odwołaj się do specyfikacji
dla panelu LED.

Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś
pytania skontaktuj się z producentem.

Oprawa oświetleniowa LED musi być podłączona do sieci
elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.

Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być
zrobione według localnych zasad elektrycznych kraju
w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana.

Wymagania elektryczne
Instrukcja uziemienia

Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE 
oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po 
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący 
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 



Przed montażem /

Instrukcja montażu

Instrukcja demontażu Instrukcja demontażu

Po wyjęciu z pudełka należy wyjąć uchwyt wpięty w panel.

(bez otworu montażowego)

Zamocuj uchwyt na su�cie

Nie należy demontować panelu
ciągnąc od strony mechanizmu
zatrzaskowego

Nie należy usilnie odchylać, ciągnąć
lub podważać obudowy, jak pokazano
na rysunku poniżej

Naciśnij obudowę panelu (prostopadle
do uchwytu mocującego), następnie
delikatnie zdemontuj od strony
przeciwnej, jak pokazano
na rysunku poniżej

Tu wciskać
Press Here

Sprężyna przesuwna
Slidable Spring

Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może doprowadzić do uszkodzenia lampy.

Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może doprowadzić do uszkodzenia lampy.

Informacje odnośnie średnicy otworu
są dostępne na pudełku

Refer to information on the box
to �nd the cut-size

Podłącz Panel LED do zasilania, następnie
wsuń lampę bezpośrednio do uchwytu
mocującego

Po poprawnym zamontowaniu następuje
słyszalne zatrzaśnięcie

Wytnij otwór montażowy o wybranej
wielkości

Podłacz Panel LED do zasilania, następnie
wepnij w uchwyt mocujący

Przed demontażem należy odłączyć
zasilanie

Delikatnie wyciągnąć panel, jak pokazano
na rysunku poniżej

Montaż zakończony

Umieścić sprężyny rozporowe na uchwycie
montażowym i dostosować ich położenie
względem rozmiaru otworu

Umieścić wspornik (uchwyt montażowy)
wraz ze sprężynami rozporowymi w
wyciętym wcześniej otworze

Obudowa
samozatrzaskowa. Obudowa

samozatrzaskowa. 

Nie należy wyjmować uchwytu poprzez
ciągnięcie za środek.

Zdjąć uchwyt chwytając za obie końcówki
jednocześnie.

Sposób A

Instrukcja montażu

(z otworem montażowym)Sposób B


