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                         INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI
opraw úwietlówkowych wnætrzowych ECO louver

Nr instrukcji
IME - 031

Rys. 1

UWAGA:  Wymiar „D” oznacza rozstaw otworów do mocowania oprawy do pod³o¿a.
W oprawach serii OWF2-218 i OWF2-236 rozstaw otworów do mocowania okreœlaj¹ przet³oczenia w podstawie oprawy.

W oprawach serii OWF2-258 rozstaw otworów do mocowania okreœlaj¹ otwory pod kostki dystansowe z tworzywa.

W oprawach serii OWF2-258 rozstaw otworów do mocowania na zwieszakach wynosi 900mm.
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Wykonaã na podùoýu, na którym bædzie instalowana oprawa, 2 otwory pod koùki
rozporowe, o rozstawie „D” wg tabeli na str. 1.
Przygotowaã oprawæ do zamontowania: przesunàã rastry [4a-4d] w kierunku jednego 
 i wypi¹æ rastry z oprawy. boczka [1] Iloœæ rastrów uzale¿niona jest od typu oprawy.
Wprowadziã przewód zasilajàcy do oprawy przez otwór    14 znajdujàcy siæ w pobliýu
zùàczki.
Zamocowaã oprawæ do podùoýa (sufitu). Podùàczyã przewód zasilajàcy do odpowiednich
zacisków zùàczki. Szczególnà uwagæ zwróciã na podùàczenie przewodu ochronnego.
Zaùoýyã úwietlówki.
Zamocowaæ rastry. W tym celu nale¿y: zaùoýyã raster [4a], tak, by zatrzaski rastra z³apa³y

 podstawê i przesun¹æ raster wg³¹b boczka [1]. Nastêpnie za³o¿yæ drugi raster [4b] 
i ewentualnie pozosta³e (zale¿nie od typu oprawy). Po wykonaniu monta¿u ostatniego   
segmentu rastra, cofn¹æ spiête rastry wkierunku boczka [2], oko³o 6-8 mm.
Dla opraw przeznaczonych do pracy ze úwietlówkami 2x18W przy ewentualnych
trudnoúciach z zaúwieceniem naleýy zmieniã biegunowoúã jednego z zapùonników
obracajà
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Oprawy przystosowane sà równieý do instalowania na zwieszakach rurkowych lub
linkowych.

UWAGA: W czasie instalowania, konserwacji oprawy oraz wymiany êródùa úwiat
naleýy wyùàczyã zasilanie.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA:
W celu zapewnienia podczas pracy wùaúciwych parametrów úwietlnych oprawy, okresowo naleýy
myã raster ùagodnym úrodkiem do mycia naczyñ i wytrzeã do sucha miækkà úciereczkà.

Rys. 2.

 typu OWF2,OWF2e

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulegaæ zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany bêd¹ 
uwzglêdniane w kolejnych wydaniach instrukcji obs³ugi lub w publikacjach i dokumentach uzupe³niaj¹cych.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z nie stosowa siê do zaleceñ niniejszej instrukcji. nia 
Zgodnie z art. 568 §1 uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po up³ywie dwóch lat, licz¹c od 
dnia wydania oprawy Konsumentowi.

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu 
nie wolno traktowaæ jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu 
zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. W³aœciwa realizacja zadañ zwi¹zanych ze 
zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie 
w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie 
negatywny wp³yw na œrodowisko i zdrowie ludzi.

WYMIARY GABARYTOWE I DANE TECHNICZNE OPRAW

PRZEZNACZENIE

Oprawy 

 
Oprawy oznaczone literk¹ “e” s¹ wyposa¿one w statecznik elektroniczny.

przeznaczone s¹ do instalowania we wnêtrzach suchych i czystych o temperaturze
o o+5 C ÷ +25 C i wilgotnoœci wzglêdnej < 70%.

Oprawy mo¿na stosowaæ w pomieszczeniach przemys³owych, mieszkalnych i innych. 

INSTALOWANIE OPRAWY
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A B C D

OWF2-218 4 – 22 W
OWF2e-218

802 62 190 300 úwietl. 2 x 18 W
-

OWF2-236 4 – 80 W
OWF2e-236

1412 62 190 910 úwietl. 2 x 36 W
-

OWF2-258 4 – 80 W
OWF2e-258

1712 62 190 1200 úwietl. 2 x 58 W
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