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12-24V DC

S/M/W

140gr

Ø30 x H40

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ/ PREPARATION OF WALL APPLICATION
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINARY (a.επιτοίχια με ελατήρια /recessed with springs,
b.επιτοίχια με o-ring /recessed with o-ring, c.επιτοίχια μικρά ελατήρια /recessed with small springs)

1.

2.

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής /
electrical supply cable
Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.
H σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /
Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.
The connection must be sealed.

3.

a.Εφαρμογή στον τοίχο με ελατήρια /
Application on wall using springs

2

1

2

Kρατήστε τα ελατήρια προς τα
πίσω για να περάσουν πρώτα αυτά
από την οπή και έπειτα 2 αφήνετε
το φωτιστικό σιγά σιγά μέχρι να
εφαρμόσουν τα ελατήρια στον τοίχο. /
1 Hold the springs backwards to get
them through the cutter first and then
2 slowly leave the springs of the
luminaire until it applies into the wall.
1
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b.Εφαρμογή στον τοίχο με O-ring /
Application on wall using O-ring

Εφαρμόστε το φωτιστικό στο κουτί
εγκατάστασης μέχρι να σφηνώσει και να
σταθεροποιηθεί. /
Apply the luminaire to the installation
box until it is firm and stabilized.
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c.Εφαρμογή στον τοίχο με μικρά ελατήρια σε κουτί χωνευτής τοποθέτησης /
Wall mounting application with small springs in recessed box

1

2

Kρατήστε τα ελατήρια προς τα πίσω για να
περάσουν πρώτα αυτά από την οπή και μέσα
στο κουτί χωνευτής τοποθέτησης και έπειτα
2 αφήνετε το φωτιστικό σιγά σιγά μέχρι να
εφαρμόσουν τα ελατήρια στον τοίχο. /
1 Hold the springs backwards to get them
through the cutter first and into the recess
box and then 2 slowly leave the springs of
the luminaire until it applies into the wall.
1

2

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. / The product must be installed by a licensed electrical installer.
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