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Zemin Bağlantı Sacı /
Floor Connection Sheet
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Zemin Bağlantısı
Floor Connection

Açı Ayarı (±60°)
Angle Set

Elektrik Bağlantısı
Electrical Connection

0°

* Özel anahtar kullanarakaçı ayarını yap.
* Use a special tool and reset lighting angle.
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Kablo
Energy Cable

*Armatür ağırlığı: 6 Kg
-Weight of the luminaire: 6 Kg

*Bu armatürün harici esnek kablosu veya kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi
önlemek için yalnızca üretici, servis temsilcisi veya benzer bir kalifiye kişi
tarafından değiştirilmelidir.
-If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be
exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar
qualified person in order to avoid a hazard.

* Bu armatürde bulunan ışık kaynağı yalnızca üretici veya servis temsilcisi veya
benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilecektir.
-The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

* Ürün, besleme kablosu ile sağlandığından kullanılacak terminal bloğu IEC / EN
60998-2-1 standardına göre onaylı olmalıdır. Terminalin beyan akımı ve beyan
voltajı 3 A(min) ve 220-240 VAC'dir ve en az IP65 dereceye sahip bir muhafaza içine
yerleştirilmesi gerekir.
-Since the product is provided with supply leads that the terminal block to be used
shall be approved according to IEC/EN 60998-2-1 standard. screw terminal block,
rated current and voltage of the terminal are 3 A(min) and 220-240 VAC and that it
needs to be placed into an enclosure having at least IP65 degree.

NOTLAR
NOTES

(Projektör)
(Floodlight)

*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.
*Bakımda sadece orijinal parcalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.
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Montaj Kılavuzu
Installation Manual

*NOT : Tüm ölçüler milimetredir.
*NOTE : All dimensions are in millimetres.

* Ürün montajından önce elektrik hattını kapatınız.
* Turn off the power line before product installation.
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