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1. Waga, gabaryty, otwory montażowe 

  
2. Montaż 
a) wyjąć płytę opal z oprawy poprzez demontaż końcówki  
b) odkręcić odbłyśnik (wysunąć w wersji LED)  
c) umieścić dławnicę w podstawie oprawy (stroną niższą do zewnątrz) 
d) w prowadnicę obudowy wsunąć element zawieszenia, 
     dokręcić śrubę oraz wprowadzić przewód zasilający 
e) podłączenie zasilania podłączyć przewody zasilające do kostki  
    zasilającej wg schematu                                                                          

f) zamontować odbłyśnik  
g) umieścić źródła światła (nie dotyczy oprawy LED) 
h) wsunąć płytę (klosz) oraz zamontować końcówkę oprawy    
i)  montaż oprawy na suficie: 
     przykręcić zawieszenie uniwersalne do sufitu, 
     odkręcić lekko nakrętkę  zewnętrzną regulatora, 
     wsuwać linkę  aż do osiągnięcia pożądanej wysokości 
     zawieszenia i skręcić ponownie nakrętkę. 
     Wsuwanie głębiej linki powoduje podnoszenie oprawy, 
     w celu opuszczenia – poluzować nakrętkę regulatora 
     i wcisnąć ją w stronę oprawy – linka wysunie się  

 

3. Postanowienia końcowe: 
- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami 
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym 
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji 
- producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu 
- nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza 
- aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu  

 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami 
zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 
Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego  do punktu zbierania 
zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność z zakresie odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. 
Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. 

Szczegóły ustawy się na stronie: http://www.gios.gov.pl   
 

Moc [W] Waga 
+modu

ł AW 
DALI + 
Data-S 

L [mm] AW 
DALI + 
Data-S 

1x14/24 1,9kg 3,5kg - 583 +300mm - 

1x21/39 2,4kg 4,1kg 4,2kg 883 +300mm +500mm 

1x28/54 3kg 4,7kg 4,8kg 1183 +300mm +500mm 

1x35/49/80 3,5kg 5,2kg 5,3kg 1483 +300mm +500mm 

2x14/24 2,5kg 4,3kg - 583 +300mm - 

2x21/39 3kg 4,8kg 5,2kg 883 +300mm +500mm 

2x28/54 3,5kg 5,3kg 5,7kg 1183 +300mm +500mm 

2x35/49/80 4kg 5,8kg 6,2kg 1483 +300mm +500mm 

12 LED 1,0kg - - 300 - - 

Moc [W] 
Rozstaw 

[mm] 
AW 

DALI + Data-
S 

1x14/24 383 683 - 

1x21/39 653 953 1153 

1x28/54 953 1253 1453 

1x35/49/80 1253 1553 1753 

2x14/24 383x50 683x50 - 

2x21/39 653x50 953x50 1153x50 

2x28/54 953x50 1253x50 1453x50 

2x35/49/80 1253x50 1553x50 1753x50 

    


