
V-LINE - instrukcja montażu

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. 

Oprawa posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Upewnij się, że oprawa oraz 

przewody zasilania są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. 

Specyfikacja:   

Zasilanie :  220-240V 50/60Hz

moc :         35W

temp. otoczenia   -20 - +40℃
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Oprawę można mocować do płaskiego, stałego podłoża za pośrednictwem załączonych klipsów 

montażowych lub podwiesić do sufitu za pomocą zawieszek oraz opcjonalnych linek. Przed 

montażem wyłącz zasilanie i przygotuj w podłożu odpowiednie otwory.

1. Za pomocą właściwych dla rodzaju podłoża kołków 

przymocuj klipsy (montaż nawierzchniowy) lub 

opcjonalne linki do zawieszenia oprawy. Przy montażu 

podwieszanym zamocuj do oprawy klipsy wraz z 

zawieszkami.

2. Odkręć nakrętkę dławnicy i zdejmij dławnicę aby 

uzyskać dostęp do przyłącza.  

3. Przeprowadź przewód zasilający przez dławnicę.

4. Podłącz przewody : fazowy do zacisku L, neutralny 

do zacisku N.

5. Zamontuj dławnicę i dokręć nakrętkę. Aby 

zapewnić zachowanie klasy szczelności IP65, upewnij 

się, że nakrętka dławnicy jest prawidłowo dokręcona.

6. Zamocuj oprawę do klipsów (montaż 

nawierzchniowy) lub zawieś na przygotowanych 

wcześniej linkach.

7. Włącz zasilanie.

Uwaga!  Oprawy nie należy montować na 

powierzchni, na której występują silne wibracje. 

Obudowa i klosz oprawy wykonane z poliwęglanu. Nie należy montować jej w atmosferze o silnym 

odczynie zasadowym lub kwasowym.

V-LINE jest uniwersalną, hermetyczną oprawą LED do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (stopień 

szczelności IP65). Możliwy montaż nawierzchniowy lub podwieszany za pomocą opcjonalnych linek.
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W razie potrzeby obudowę należy czyścić delikatnie zwilżoną miękką tkaniną. Nie stosować środków 

agresywnych i rozpuszczalników. Przed czyszczeniem wyłączyć zasilanie.
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