
INSTRUKCJA MONTAŻU

Panelu oświetleniowego LED  DEAL 

Przeznaczenie

Instrukcje bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych, do oświetlania pomieszczeń takich jak biura, 

obiekty handlowe, korytarze itp. Upewnij się, że w miejscu montażu jest wystarczająca przestrzeń i 

panel  nie jest przykryty przez żaden materiał izolujący ciepło.

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

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

oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie 

należy montować oprawy w środowisku chemicznie agresywnym ani w pobliżu źródła ciepła. Nie 

należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Upewnij się, że przewody zasilania i panel są 

dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Jeżeli przewód zasilający lub inny element panelu 

jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

Montaż
Panel może być mocowany w systemowym suficie podwieszanym. Przed montażem upewnij się, że 

konstrukcja sufitu jest prawidłowo zamontowana i wystarczająco wytrzymała. Przy zastosowaniu 

opcjonalnych akcesoriów możliwy jest również montaż:

- nawierzchniowy do ściany lub sufitu za pomocą ramki

- wpuszczany za pomocą klipsów

- wpuszczany z użyciem ramki

- przez zawieszenie na opcjonalnych linkach

Upewnij się, że elementy konstrukcyjne, 
do których montowany jest panel mają 
wystarczającą nośność.

Montaż wpuszczany w systemowym suficie podwieszanym

Specyfikacja:
Zasilanie
Moc
Waga

 
220-240V 50/60Hz
40W
1,49 kg
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        Wyłącz napięcie
        zasilające. 
Podłącz 
przewody 
zasilania 
do 
złączki 
zasilacza 
zgodnie 
z oznaczeniami. 

        Trzymając
        panel 
obiema rękami 
wsuń go w 
otwór w suficie 
i pochylając 
osadź go w 
otworze tak, 
aby jego krawędzie 
pewnie i stabilnie 
opierały się na 
konstrukcji 
podwieszanego 
sufitu.

        Po instalacji 
        upewnij się,
że panel jest 
pewnie i stabilnie 
osadzony w 
konstrukcji sufitu,
następnie włącz 
napięcie zasilające.


