
Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ doœwiadczony elektryk. 
Przed rozpoczêciem instalacji koniecznie wy³¹czyæ dop³yw pr¹du 
do sieci elektrycznej, do której ma byæ pod³¹czona oprawa, aby 
zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! 

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

INSTRUKCJA MONTA¯U

BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA

PRZEZNACZENIE

Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy 
nale¿y okresowo przeprowadzaæ jej konserwacjê. Obudowê oprawy 
nale¿y czyœciæ ogólnie dostêpnymi œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do 
sucha miêkk¹ tkanin¹. Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i 
rozpuszczalników. Nie stosowaæ strumienia wody pod ciœnieniem.

          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 szczególne w przypadku, gdy 
w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny 
wp³yw na œrodowisko i zdrowie ludzi.
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oprawy wnêtrzowe z kloszem
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Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ przemys³owych  
u¿ytecznoœci publicznej, sal konferencyjnych, wyk³adowych, biur, 
urzêdów, szpitali itp. wyposa¿onych w sufit podwieszany typu OWA
lub podobny o modu³ach w wymiarach 600x600mm (625x625mm)
lub 300x1200mm. 
Oprawa wyposa¿ona we wsporniki mo¿e byæ stosowana do sufitów
podwieszanych typu listewkowego (kartonowo-gipsowego) o 
podobnych wymiarach modu³ów. W tym przypadku oznaczenie 
oprawy posiada dodatkowo literê ,,w”. 
Opcjonalnie oprawy wyposa¿one s¹ w uk³ad awaryjny o czasie pracy 
w trybie awaryjnym 1h, 2h lub 3h. W tym przypadku oznaczenie 
oprawy posiada dodatkowo literê „A”.

INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI opraw ELECTRA PLEX do sufitów podwieszanych 

1. Przed zamontowaniem oprawy w suficie podwieszanym nale¿y 
    zdj¹æ ramkê [2] z kloszem [3] (rys. 1). W tym celu wsun¹æ wkrêtak 
    [7] (rys. 2) w otwór umieszczony w ramce na wysokoœci sprê¿yny 
    mocuj¹cej i podwa¿yæ nim ramkê. 
2. Poci¹gn¹æ za wzd³u¿ne elementy ramki [2] (rys. 1), kolejno po obu 
    bokach oprawy, a nastêpnie prze³o¿yæ koñcówki sprê¿yn [4] przez 
    otwory w obudowie [1] i wyj¹æ ramkê.
3. Do mocowania oprawy w suficie listewkowym nale¿y u¿yæ 
    wsporników [5] i nakrêtek skrzyde³kowych [6] (rys. 1). Na 
    jednym boku oprawy za³o¿yæ wsporniki, a nastêpnie wsun¹æ 
    oprawê w otwór sufitu i oprzeæ wspornikami na belce noœnej.
4. Prze³o¿yæ przewód zasilaj¹cy [9] (rys. 3) przez otwór w obudowie 
    oprawy.
5. Podtrzymuj¹c oprawê zamocowaæ wsporniki na przeciwleg³ym 
    boku oprawy i oprzeæ na belce noœnej. Oprawê wypoziomowaæ i 
    dokrêciæ nakrêtki [6].
6. Przewód zasilaj¹cy [9] pod³¹czyæ do odpowiednich zacisków w 
    z³¹czce [8]. Zwróciæ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie przewodu 
    ochronnego [10].
7. Po pod³¹czeniu przewodów zasilaj¹cych i za³o¿eniu œwietlówek 
    nale¿y za³o¿yæ ramkê [2] z kloszem [3]. W tym celu nale¿y 
    prze³o¿yæ koñcówki sprê¿yn [4] przez otwory w bokach obudowy 
    [1] oprawy i wcisn¹æ ramkê do oporu do wnêtrza obudowy.
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1. Zdj¹æ ramkê [2] z kloszem [3] (rys. 1). W tym celu wsun¹æ wkrêtak 
    [7] (rys. 2) w otwór umieszczony w ramce na wysokoœci sprê¿yny 
    mocuj¹cej i podwa¿yæ nim ramkê. 
2. Poci¹gn¹æ za wzd³u¿ne elementy ramki [2] (rys. 1), kolejno po obu 
    bokach oprawy, a nastêpnie prze³o¿yæ koñcówki sprê¿yn [4] przez 
    otwory w obudowie [1] i wyj¹æ ramkê.
3. Wyj¹æ zu¿yte œwietlówki.
4. Po za³o¿eniu nowych œwietlówek nale¿y za³o¿yæ ramkê [2] z 
    kloszem [3]. W tym celu nale¿y prze³o¿yæ koñcówki sprê¿yn [4] 
    przez otwory w bokach obudowy [1] oprawy i wcisn¹æ ramkê do 
    oporu do wnêtrza obudowy.
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