
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 i 

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

Projektor posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Unikaj zbliżania się do 

świecącej oprawy i nie kieruj wzroku bezpośrednio na źródło światła. Upewnij się, że przewody 

zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. W przypadku uszkodzenia 

przewodu zasilającego lub szklanej osłony należy je niezwłocznie wymienić. Ewentualne wymiany 

mogą być wykonane wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis.

Specyfikacja:   

Napięcie zasilania :  220-240V 50/60Hz         moc :  200W

Klasa szczelności IP 66
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Montaż

Eksploatacja i konserwacja

Aby zapewnić optymalne parametry techniczne projektora i długi okres bezawaryjnej eksploatacji 

należy okresowo przeprowadzać jego konserwację. Obudowę należy czyścić ogólnie dostępnymi 

środkami myjącymi, szklaną osłonę płynem do szyb. Wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie 

stosować środków agresywnych i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.

brązowy            L

żółto-zielony

niebieski           N

Instrukcja montażu 
projektora LED STADIO 200W

Projektor posiada pałąk umożliwiający mocowanie do płaskiej 

powierzchni np. ściany, sufitu, podłogi lub do wysięgnika. W 

zależności od sposobu montażu należy użyć śrub M10 z 

podkładkami i nakrętkami lub kołków i wkrętów odpowiednich 

dla rodzaju podłoża. Pałąk umożliwia regulację kąta 

nachylenia projektora. 

1. Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.  

2. Przed montażem do stałego  podłoża przygotować otwory 

oraz kołki i wkręty. Zamocować projektor korzystając z 

otworów montażowych w pałąku.   

3. Aby zmienić kąt nachylenia projektora poluzować boczne 

śruby pałąka. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji zablokować 

położenie dokręcając poluzowane wcześniej boczne śruby.  

4. Podłączyć przewody projektora do przewodów zasilających 

zgodnie z oznaczeniami używając złącza o odpowiednim 

stopniu szczelności. 

5. Włączyć zasilanie.

boczne śruby
pałąka


