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1,5 Nm 

Türkçe 

MONTAJ TALİMATLARI 

Armatürü montaj yapmak için; 

1. Armatür iki farklı türde zemine montaj yapılabilir;

1.1. Armatürün beton zemine montajını göstermektedir.

1.2. Armatürün toprak zemine montajını göstermektedir.

2. Beton zemine, çelik dübeller için uygun ebatlarda yuvalar açılır.

3. Armatürün beton zemine montajını yapmak için;

3.1. Çelik dübeller yuvalarına yerleştirilir, çelik dübellerin zeminden yukarı çıkmadığından emin

olunmalıdır. 

3.2. Armatürü zemine yerleştirin. 

! Çelik dübellerden çıkan saplamaların armatür ayağındaki doğru boşluklara denk

geldiğinden emin olunuz.

3.3. Armatür zemine düz pullar ve somunlar yardımıyla 8 Nm tork ile montajlanır ( 2 Adet, M6 

Düz Pul, 2 Adet, M6 Somun) . 

Not: Sabitleme işlemini yapmadan önce armatüre, armatür ayağındaki slotların imkan 

tanıdığı kadar sağa ve sola döndürerek yön verilebilir.  

3.4. Armatürden çıkan kablo ile dış hattan gelen kablo birbirine soket yardımıyla birleştirilir. 

Not: Soket ürün ile birlikte gelmemektedir. Ürüne uygun ve en az IP67 sertifikalı soket temin 

ediniz. 

4. Armatürün toprak zemine montajını yapmak için;

4.1. Armatürün kazığı, dış hattan gelen kabloya yakın bir konumda toprak zemine batırılır.

Not 1: Armatür ayağının toprak zemine tam oturduğundan emin olunuz. 

Not 2: Armatürün yönünü tayin ettikten sonra kazığı toprak zemine batırınız. 

4.2. Armatürden çıkan kablo ile dış hattan gelen kablo birbirine soket yardımıyla birleştirilir. 

Not: Soket ürün ile birlikte gelmemektedir. Ürüne uygun ve en az IP67 sertifikalı soket temin 

ediniz. 

5. Armatürün aydınlatma açısını ayarlamak için;

5.1. Armatürün her iki tarafında da bulunan M6 özel somunları gevşetiniz.

Not: Ayarlama işlemi bittikten sonra M6 özel somunlar 6 Nm tork ile sıkılmalıdır. 

5.2. Aşağı yönlü 35 dereceye kadar açı verebilirsiniz. 

5.3. Yukarı yönlü 60 dereceye kadar açı verebilirsiniz. 

Armatürün LED sürücüsüne ulaşmak için; 

Not: Bu işlemi yapmadan önce armatüre gelen elektrik kesilmelidir. 

6. LED sürücü haznesi kapağının sökülmesi;

6.1. Armatürden çıkan kablo ile dış hattan gelen kabloyu birleştiren soket sökülür.

Not: Soket ürün ile birlikte gelmemektedir. Ürüne uygun ve en az IP67 sertifikalı soket temin 

ediniz. 

6.2. LED sürücü haznesinin kapağını tutan civatalar sökülür ( 4 Adet, M4 İmbus Cıvata ) . 

Not: Kapağı yerine montaj yaparken civatalar 2 Nm tork ile yerlerine sıkılmalıdır. 

6.3. Kapak, kapak contası ve kapağa bağlı olan LED sürücü grubu yerinden alınır. 

! Kapak contasının düşmemesine dikkat ediniz ve LED sürücü değişimi tamamlandıktan

sonra düzgün contanın kapaktaki kanala düzgün ve doğru biçimde yerleştiğinden emin

olunuz.

Not: LED sürücü grubunu yerinden alırken içerdeki kablo ve soketlerin zarar görmemesi için

dikkat ediniz.

7. LED sürücüye bağlı soketlerin sökülmesi;

2xM4 Cross Slotted Bolts 

1. 2. 

! 

1. 

2. 

M4 Cross Slotted Bolt 

1,5 Nm 

7.1. LED sürücüden gelen kablo ile aydınlatma kısmından gelen kabloyu birleştiren soketler 

birbirinden ayrılır.

Not: LED sürücü değişimi bittikten sonra, kablolar soket yardımıyla birleştirilmelidir. 

7.2. LED sürücünden çıkan kablo ile dış hattan gelen kabloyu birleştiren soketler birbirinden 

ayrılır.

Not: LED sürücü değişimi bittikten sonra, kablolar soket yardımıyla birleştirilmelidir. 

8. LED sürücü grubunu yerinden sökmek için;

8.1. LED sürücü grubunu tutan yıldız silindirik başlı civatalar yerinden sökülür ( 2 Adet, M4 Yıldız

Silindir Başlı Cıvata ). 

Not: LED sürücü değişimi bittikten sonra yıldız silindir başlı civatalar yerlerine 1,5 Nm tork ile 

sıkılır. 

8.2. LED sürücü grubu yerinden alınır. 

! Toprak kablosunun bağlı olduğu cıvata sökülmemelidir ve değişim işlemi bittikten sonra

toprak kablosunun bağlı olduğundan emin olunmalıdır.

9. LED sürücü yerinden sökmek için;

9.1. LED sürücüsünü tutan yıldız silindirik başlı civata yerinden sökülür ( 1 Adet, M4 Yıldız Silindir

Başlı Cıvata ). 

Not: LED sürücü değişimi bittikten sonra yıldız silindir başlı civata yerine 1,5 Nm tork ile 

sıkılır. 

9.2. LED sürücü yerinden alınır. 

KURULUM VE BAKIM İÇİN UYARILAR 

Güvenlik Uyarıları 

 Bu armatürdeki ışık kaynağı sadece üretici, üreticinin yetkili servisi ya da kalifiye bir
teknisyen tarafından değiştirilebilir.

 Kurulum, bakım ve tamir işlemleri sırasında her zaman güç kapatılmalıdır.
 Eğer kurulumda n sonra başka biri tarafından değişim ya da tamir işlemleri yapılırsa bu

üreticiden ziyade bu işlemleri yapan kişi sorumluluğu altındadır.
 Sakatlanma, elektrik çarpması, yangın kazası, düşebilecek parçalardan oluşacak

kazalarda ölüm riskini a zaltmak için kurulumdan önce bu kılavuza riayet edilmelidir.
Kurulum

 LED ürünleri yüksek kalite elektronik parçalardır. Lütfen kurulum sırasında dikkatli ve
yavaş bir şekilde işlemleri tamamlayın.
Önemli

 Güvenli kurulum için önce armatür içindeki haznenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Temizlik ve Bakım

 Armatürü düzenli olarak solventsiz malzemeler ile temizleyin. Temizleme sırasında yüksek
basınçlı sıvılarla işlem yapmamaya özen gösterin.

 Elektriği kesin.
 Armatürü açın.
 LED Modüle erişim için verilen talimatları okuyun.
 Armatürü kapatın.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

English 

To install the luminaire;
1. The luminaire can be mounted with two different types on the ground;
1.1. It shows the installation of the luminaire on a concrete floor. 
1.2. It shows the mounting of the luminaire to the ground. 
2. Slots in appropriate sizes are opened on the concrete floor for steel dowels.
3. To install the luminaire on the concrete floor;
3.1. Steel dowels are placed in their slots, it should be ensured that steel dowels do not come up
from the floor.
3.2. Place the luminaire on the floor. Make sure that the studs coming out of the steel dowels
match the correct gaps in the luminaire leg.
3.3. The luminaire is mounted on the floor with 8 Nm torque with the help of flat washers and nuts
(2 pieces, M6 Flat Washers, 2 pieces, M6 Nuts).

Note: Before fixing, the luminaire can be directed by rotating it to the right and left as far 
as the slots on the foot of the luminaire allow. 
3.4. The cable coming out of the luminaire and the cable coming from the outer line are connected 
to each other by means of a socket. 

Note: The socket is not included with the product. Provide a socket suitable for the 
product and with at least IP67 certification.
4. To install the luminaire on the ground;
4.1. The pile of the fixture is immersed in the earth ground close to the cable coming from the
outside line.

Note 1: Make sure that the luminaire base is fully seated on the ground. 
Note 2: After determining the direction of the luminaire, immerse the stake in the soil 

ground. 
4.2. The cable coming out of the luminaire and the cable coming from the outer line are connected 
to each other by means of a socket. 
 Note: The socket is not included with the product. Provide a socket suitable for the 
product and with at least IP67 certification. 
5. To adjust the lighting angle of the luminaire;
5.1. Loosen the M6 special nuts on both sides of the luminaire. 
 Note: M6 special nuts should be tightened with 6 Nm torque after the adjustment 
process is completed.
5.2. You can angle it up to 35 degrees downward.
5.3. You can angle up to 60 degrees upward.



To reach the LED driver of the fixture; 
Note: Before performing this operation, electricity to the luminaire must be cut off. 

6. Removing the LED driver chamber cover;
6.1. The socket that joins the cable coming out of the luminaire and the cable coming from the outer line
is removed.

Note: The socket is not included with the product. Provide a socket suitable for the product and 
with at least IP67 certification. 
6.2. The bolts holding the cover of the LED driver chamber are removed (4 pieces, M4 Imbus Bolts). 

Note: When mounting the cover to its place, the bolts should be tightened with a torque of 2 
Nm. 
6.3. The cover, cover gasket and LED driver group attached to the cover are removed. 
! Be careful that the cover gasket does not fall off and after the LED driver replacement is completed,
make sure that the proper gasket is properly and correctly placed in the groove on the cover.

Note: While removing the LED driver group, be careful not to damage the cables and sockets 
inside. 
7. Removal of sockets connected to the LED driver;
7.1. The sockets connecting the cable coming from the LED driver and the cable coming from the lighting 
part are separated from each other. 
 Note: After the LED driver replacement is finished, the cables must be connected using the 
socket.
7.2. The sockets connecting the cable coming from the LED driver and the cable coming from the 
outside line are separated from each other.

Note: After the LED driver replacement is finished, the cables must be connected using the 
socket. 

8. To remove the LED driver assembly;
8.1. The star cylindrical head bolts holding the LED driver group are removed from their places (2 pieces, 
M4 Star Cylinder Head Bolt).

Note: After the LED driver replacement is completed, the star cylinder head bolts are tightened 
with 1.5 Nm torque. 
8.2. The LED driver group is removed. The bolt to which the earth cable is connected should not be 
removed and it should be ensured that the earth cable is connected after the replacement process is 
completed. 
9.LED driver to remove from the place;
9.1.The star cylindrical head bolt holding the LED driver is removed from its place (1 piece, M4 Star 
Cylinder Head Bolt).

Note: After the LED driver replacement is completed, the star cross slotted bolt is tightened 
with 1.5 Nm torque. 
9.2. The LED driver is removed.

WARNINGS AND REMARKS FOR INSTALLATION AND 
MAINTENANCE 

Safety Instructions
•

•

•

•

•

•

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his 
service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, 
maintenance or repair activities.
The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or 
installation.
If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be 
considered as manufacturer.
To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling 
parts, cuts, abrasions and other hazards, please read all warnings and instructions included with 
the luminaire, on the luminaire’s packaging and affixed to the luminaire itself.. 
Installation

LEDs are high-quality electronic components! Please avoid contacting the light output opening of 
the LED directly during installation or relamping.
IMPORTANT
To ensure secure connection, the luminaire housing must be positioned precisely in relation to the 
mounting plate.
Cleaning And Maintenance

• Clean luminaire regularly with solvent-free cleaners from dirt. Please do not clean the
luminaire with using high-pressure liquids.
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