
Oprawa wyposażona jest w sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem 

zmierzchu. Regulacji można dokonać po zdjęciu ramki (w wersji z ramką) i klosza oprawy. 

Instrukcja montażu 
plafonu LED 
z czujnikiem zmierzchu

TINA SQUARE Zmierzch

TINA SQUARE Zmierzch z ramką
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Specyfikacja:   

Napięcie zasilania :  230V 50/60Hz         moc :   6W,   15W

Klasa szczelności IP 54

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k. ● 86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A ● tel. 52 320 11 36 ● www.voltea.pl
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Nastaw pokrętłem próg jasności, przy którym oprawa będzie włączana / wyłączana. Skala 

na obwodzie pokrętła pokazuje orientacyjne wartości natężenia światła. Regulacji należy 

dokonywać delikatnie, nie używając przy tym siły. Pokrętło ma wyczuwalne granice, 

których nie należy próbować przekraczać.

Aby zdjąć ramkę odkręć 

2 wkręty na jej bokach.

Po zdjęciu ramki podważ delikatnie klosz na jego obwodzie 

w miejscu łączenia z podstawą płaskim narzędziem, np. 

niewielkim wkrętakiem. Zdejmij klosz.



Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz 

przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE 

przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Oprawa posiada źródło światła 

LED niewymienne przez użytkownika. Przeznaczona jest do montażu nawierzchniowego. Wyposażona 

jest w listwę montażową do jej mocowania. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze 

zamocowane przed włączeniem zasilania.

Montaż

Pociągając za uchwyt

zwolnić blokadę listwy 

montażowej i wyjąć ją. 

Wyłączyć 

napięcie

zasilające.

Przykręcić listwę 

montażową do 

podłoża.

Przygotować kołki odpowiednie 

dla rodzaju podłoża i otwory do 

zamocowania listwy montażowej.

Odkręcić wkręty i zdjąć przykrywkę kostki 

przyłączeniowej na spodzie obudowy.

Podłączyć przewody zasilające do  kostki 

przyłączeniowej oprawy.

Włączyć 

napięcie zasilające.
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Przykręcić przykrywkę kostki 

przyłączeniowej.

Osadzić oprawę na listwie montażowej

i docisnąć ją do listwy do momentu 

zatrzaśnięcia blokady.
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L (fazowy) - brązowy 

N (niebieski) - neutralny
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