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 רה תק /בולט קיר גוף תאורה 
 

LED          |LED AquaProof YL11 

 

 

 Installation Instructionsהוראות התקנה | 
 

 : נתונים טכניים
 230Vac 50Hzמתח:  •
 IP65דרגת אטימות:   •
 Class Iבידוד :  •
 50Wהספק מקסימלי :  •
 + Aירוג אנרגטי : ד •
 
 

 : הוראות התקנה 
 . את זרם החשמלנתק  .1
 . (1יור )א ל פי מידות הגוףסמן וקדח חורים במקום המיועד להתקנת גוף התאורה ע .2
 (. 1)איור  תפסניות גוף התאורה )מסופק עם( לקיר/תקרה באמצעות ברגים חבר את  .3
 . ( 2)איור  אטימות רמת הק אותו על מנת להבטיח את דרך האנטיגרון וחז החשמלשחל את כבל ה .4
 הדק את הברגים. ו ( 3הדקי הזינה )איור חבר את כבל הזינה אל  .5
 . (4)איור  סגור את מכסה הגוף וודא סגירה של ה"קליפסים" .6
 . ( 5"הקלקה" כך שגוף התאורה מעוגן היטב )איור קיר / תקרה וודא חבר את גוף התאורה למתלים ב .7

 
 חשוב:  

 ( WEEEל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי )גוף התאורה הנ"
אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים  

 המיועדים לפסולת מסוג זה. 
 

 אזהרה: 
ביצוע התקנה או כל פעולה  החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני  .1

 בגוף.
 החלף כל מגן הגנה שבור.  .2
 יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.  .3
 שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.  .4
 אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.  .5
 

 תחזוקה: 
 פיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה. יניקוי הד .1
שטייניץ לירד הנדסת  לה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת במקרה תק .2

 . תאורה בע"מ
 אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.  .3
 

 התמונה להמחשה בלבד !


