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 Türkçe 

MONTAJ TALİMATLARI 

Ürününün, duvara yuva açmadan montajını yapmak için; 

1. Ürünün duvara montajını sağlayacak delikler ve kablo deliği 
delinir.
2. Duvara bağlantı aparatının montajının yapılması;
2.1. Dış hat elektrik kablosunun ürüne kadar geldiğinden emin olunur. 
2.2. Plastik dübeller deliklere çakılır ( 4 Adet, Ø8 Plastik Dübel )

Not: Bu işlem sırasında dübeller zarar görmemelidir. 
2.3. Duvara bağlantı aparatı delikleri hizalayarak duvara yaslanır. 
2.4. Duvara bağlantı aparatı 6 Nm tork ile duvara vidalanır ( 4 Adet, 4,8x80 Sivri Uçlu Yıldız 

Silindirik Başlı Cıvata ) 
3. Ürünün duvara bağlantı aparatına montajının yapılması;
3.1. Duvardan gelen kablo ile üründen çıkan kablo soket yardımıyla birbirine montajlanır.

Not : Kabloların birbirine bağlanmasına yarayan soket ürün ile birlikte gelmemektedir. 
Lütfen ürüne uygun, minimum IP66 sertifikalı soket tedarik edininiz.. 

3.2. Ürün, duvara bağlantı aparatı üzerine oturtulur. 
3.3. Ürünün gövdeye bağlantısını sağlayan havşa başlı imbus civatalar yerlerine 2,5 Nm tork ile 

sıkılır ( 4 Adet, M4 Havşa Başlı İmbus Cıvata ). 
Ürününün, duvara yuva açılarak montajını yapmak için; 

4. Ürünün duvara montajını sağlayacak delikler ve deliği delinir, kablo soketinin gizleneceği 
yuva açılır.
5. Duvara bağlantı aparatının montajının yapılması;
5.1. Dış hat elektrik kablosunun ürüne kadar geldiğinden emin olunur.
5.2. Plastik dübeller deliklere çakılır ( 4 Adet, Ø8 Plastik Dübel )

Not: Bu işlem sırasında dübeller zarar görmemelidir. 
5.3. Duvara bağlantı aparatı delikleri hizalayarak duvara yaslanır. 
5.4. Duvara bağlantı aparatı 6 Nm tork ile duvara vidalanır ( 4 Adet, 4,8x50 Sivri Uçlu Yıldız 

Silindirik Başlı Cıvata ) 
6. Ürünün duvara bağlantı aparatına montajının yapılması;
6.1. Duvardan gelen kablo ile üründen çıkan kablo soket yardımıyla birbirine montajlanır.

Not : Kabloların birbirine bağlanmasına yarayan soket ürün ile birlikte gelmemektedir. 
Lütfen ürüne uygun, minimum IP66 sertifikalı soket tedarik edininiz.. 

6.2. Ürün, duvara bağlantı aparatı üzerine oturtulur. 
6.3. Ürünün gövdeye bağlantısını sağlayan havşa başlı imbus civatalar yerlerine 2,5 Nm tork ile 

sıkılır ( 4 Adet, M4 Havşa Başlı İmbus Cıvata ). 
7. Ürün kullanıma hazırdır.

LED sürücüyü değiştirmek için; 
8. Ürünü yerinden sökmek için;
8.1. Ürünün gövdeye bağlantısını sağlayan havşa başlı imbus civatalar yerlerinden sökülür

( 4 Adet, M4 Havşa Başlı İmbus Cıvata ).  
Not : LED sürücü değişimi tamamlandıktan sonra ürün yerine oturtulur ve havşa başlı 
imbus civatalar 2,5 Nm tork ile yerlerine sıkılır ( 4 Adet, M4 Havşa Başlı İmbus 
Cıvata ). 

8.2. Ürün yerinden alınır. 
8.3. Duvardan gelen kablo ile üründen çıkan kabloyu birleştiren soket birbirinden ayrılır. 

Not 1: Kabloların birbirine bağlanmasına yarayan soket ürün ile birlikte 
gelmemektedir. Lütfen ürüne uygun, minimum IP66 sertifikalı soket tedarik edininiz.  

9. Ürünün arka kapağının çıkarılması için;
9.1. Arka kapağı tutan havşa başlı imbus civatalar yerlerinden sökülür ( 4 Adet, M4 Havşa Başlı
İmbus Cıvata ). 
9.2. Arka kapak yerinden çıkarılır. 

Not 1: Kapak yerinden çıkarılırken ürünün içindeki elektrik bağlantılarının zarar 
görmemesine dikkat edilmelidir bu işlem hassas bir şekilde yapılmalıdır. 
Not 2: LED sürücü değişimi tamamlandıktan sonra arka kapak yerine oturtulur ve 
havşa başlı imbus civatalar 2,5 Nm tork ile yerlerine sıkılır   ( 4 Adet, M4 Havşa Başlı 
İmbus Cıvata ). 

10. Kartuş grubunun çıkarılması;
10.1. Kartuş sacını tutan yıldız silindirik başlı civatalar 
sökülür. 10.2. Kartuş grubu yerinden çıkarılır.

Not 1: Kartuş gurubu yerinden çıkarılırken ürünün içindeki elektrik bağlantılarının zarar 
görmemesine dikkat edilmelidir bu işlem hassas bir şekilde yapılmalıdır. 
Not 2: LED sürücü değişimi tamamlandıktan sonra kartuş grubu yerine oturtulur ve 
yıldız silindirik başlı civatalar 1 Nm tork ile yerlerine sıkılır ( 2 Adet, M3 Yıldız Silindirik 
Başlı Cıvata ). 

11.    LED sürücüyü yerinden çıkarmak için;
11.1. LED sürüyü tutan yıldız silindirik başlı civatalar sökülür ve LED sürücüye bağlı 
kablolar sökülür.  
11.2. LED sürücü yerinden alınır. 

Not 1: LED sürünün üzerindeki kablolar yerinden çıkarılırken, kabloların ve ürünün 
zarar görmemesine dikkat edilmelidir bu işlem hassas bir şekilde yapılmalıdır. 
Not 2: Yeni LED sürücü yerine oturtulur ve yıldız silindirik başlı civatalar 1 Nm tork ile 
yerlerine sıkılır ( 2 Adet, M3 Yıldız Silindirik Başlı Cıvata ). 
Not 3: Kabloların yeni LED sürücüye montajı yapılır.  
Not 4: 6, 7, 8 ve 9 numaralı maddelerde yapılan işlemler tersine işletilerek ürün 
kapatılır. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The assembly of the product to flat wall;
1. The holes that connect the luminaire to the wall and electrical cable holes are drilled.
2. The assembly of the connecting apparatus to the wall;
2.1. It should be noted that  electrical cable can be reachable to assembler.
2.2. Plastic dowels are nailed to the existed holes( 4xØ8 Plastic dowels )

Note: Any damage to the plastic dowels must be avoided. 
2.3. The connecting apparatus is aligned to the wall  taking the holes as referance.
2.4. The connecting apparatus is screwed to the wall applying 6Nm torque. ( 4x4,8x80 Flat 
Head Screw ) 
3. The assembly of the luminaire to the connecting apparatus;
3.1.  The cable coming from the wall and cable that comes out from the luminaire are linked
with connector.

Note:HEPER does not provide the connector.
Please acquire an IP66 connector.

3.2. The luminaire is settled onto connecting aparatus.
3.3. The Countersunk Bolts are screwed applying 2.5Nm torque.(4xM4 Countersunk Bolts )

The assembly of the product to slotted wall;

4. The holes that connect the luminaire to the wall and electrical cable holes are
drilled.
5. The assembly of the connecting apparatus to the wall;
5.1. It should be noted that  electrical cable can be reachable to assembler.
5.2. Plastic dowels are nailed to the existed holes( 4xØ8 Plastic dowels )
6. Note: Any damage to the plastic dowels must be avoided.
5.3. The connecting apparatus is aligned to the wall  taking the holes as referance.
5.4. The connecting apparatus is screwed to the wall applying 6Nm torque. (4x4,8x80 Flat
Head Screw)
6. The assembly of the luminaire to the connecting apparatus;
6.1. The cable coming from the wall and cable that comes out from the luminaire are
linked with connector.

Note:HEPER does not provide the connector.
Please acquire an IP66 connector.

6.2. The luminaire is settled onto connecting aparatus.
6.3. The Countersunk Bolts are screwed applying 2.5Nm torque.(4xM4 Countersunk Bolts )
7. Luminaire is ready to use.

To replace the LED Driver;
8. Dismantling the luminaire;
8.1. The Countersunk Bolts are screwed off (4xM4 Countersunk Bolts )

 Not : After the replacement of LED Driver, the countersunk bolts are screwed applying 
2.5Nm torque (4xM4 Countersunk Bolts ). 

8.2. Luminaire is taken out. 
8.3. The cable coming from the wall and cable that comes out from the luminaire are 
seperated. 

Note:HEPER does not provide the connector.
Please acquire an IP66 connector. 

9. To remove the rear cover of the product;
9.1. The Countersunk Bolts holding the rear cover are screwed off.(4xM4 Countersunk
Bolts)
9.2. Rear cover is taken out.

Note1:During the operation any damage to the electrical connection must be avoided. 
Not 2: After the replacement of LED Driver, the countersunk bolts are screwed 
applying 2.5Nm torque (4xM4 Countersunk Bolts ). 

10. Removing the cartridge assembly;
10.1. Star cylindrical head bolts holding the cartridge sheet are removed.
10.2. The cartridge group is removed.

Note1:During the operation any damage to the electrical connection must be avoided. 
Not 2: After the LED driver replacement is completed, the cartridge group is placed in 
place and star cylindrical head bolts are tightened with 1 Nm torque ( 2xM3 Flat Head 
Screw)

11. To remove the LED driver;
11.1. The star cylindrical head bolts holding the LED driver are removed and the cables
connected to the LED driver are removed.
11.2. LED Driver is taken out.

Not 1: During the operation any damage to the electrical connection must be avoided.
Not 2: The new LED driver is seated and the star cylindrical head bolts are tightened 
into place with a torque of 1 Nm. ( 2xM3 Star cylindrical head bolts ). 
Not 3: Cables are mounted on the new LED driver.  
Not 4: 6, 7, 8 ve 9 item numbers are applied reversely and the luminaire is closed. 

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 kurulumdan 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 riski ni azaltmak 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.
LED Modüllerin Değiştirilmesi

• LED modül gösterimi armatürün etiketinde not olarak düşülmüştür.
• Işık rengi ve ışık çıkışı HEPER modüllerine aittir. Başka bir modül kullanıldığında

istenilen değerler elde edilemeyebilir. Değişim standart ekipmanlarla yapılabilir.

English
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..

Installatio n
•

•

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 do not clean the
luminaire with using high-pressure liquids.




