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PRZEZNACZENIE

IME-125A

MONTA¯

Plafoniera o podwy¿szonym stopniu IP, charakteryzuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na wnikanie wody i py³u.
Podstawa oprawy wykonana z PC, klosz z PMMA, pierœcieñ z ABS. Jako Ÿród³o œwiat³a stosuje siê diody LED
o ciep³ej bia³ej, neutralnej bia³ej lub dziennej bia³ej barwie œwiat³a. Oprawa wyposa¿ona jest w zasilacz.
Oprawy z oznaczeniem L maj¹ mo¿liwoœæ monta¿u w linie œwietlne.
Zastosowanie: oœwietlenie kuchni, pomieszczeñ gospodarczych, klatek schodowych, korytarzy.
Monta¿ sufitowy lub œcienny. Napiêcie zasilania 230V/50Hz.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y upewniæ siê, czy wy³¹czone zosta³o zasilanie. Przewody elektryczne musz¹
byæ pod³¹czone zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zaleca siê, aby monta¿ oprawy wykona³
wykwalifikowany elektryk.

INSTRUKCJA MONTA¯U
I EKSPLOATACJI
Plafoniera SELIA LED
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IP 65
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daylight

[1] Nawierciæ cztery otwory w podstawie oprawy, w miejscach do tego wyznaczonych.
[2] Zaznaczyæ na powierzchni monta¿owej miejsca nawiercenia
czterech otworów pod wkrêt ø4. Wywierciæ otwory.
[3] Z przewodu zasilaj¹cego usun¹æ czêœæ izolacji zewnêtrznej
(~4cm), z pojedynczych wewnêtrznych przewodów usun¹æ
izolacjê (~9mm).
[4] Wykonaæ otwór w przepuœcie gumowym znajduj¹cym siê
w podstawie, a nastêpnie przeprowadziæ przez niego przewód
zasilaj¹cy wyci¹gaj¹c go z boku p³ytki ledowej.
[5] Przymocowaæ podstawê oprawy za pomoc¹ ko³ków
rozporowych z wkrêtem (brak w komplecie).
[6] Pod³¹czyæ wczeœniej odizolowane koñce przewodu
zasilaj¹cego do z³¹czek oprawy. Z³¹czki wsun¹æ
pod p³ytki ledowe.
[7] Na³o¿yæ klosz oprawy i poprzez pierœcieñ zamocowaæ
go czterema wkrêtami (w komplecie).
Mo¿liwoœæ zwiêkszenia odleg³oœci oprawy od sufitu/œciany poprzez
za³o¿enie 4szt. dystansów do³¹czonych w komplecie z opraw¹ (Rys.1).

Rys.1

UWAGA! Dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci wewn¹trz oprawy przy w³¹czonym zasilaniu grozi
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym! Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek
nieprawid³owego monta¿u. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

WYMIARY GABARYTOWE [mm]

SELIA LED R (0 - 100%), SELIA LED LED R1 (10% - 100%)
Oprawy z oznaczeniem R wyposa¿one s¹ w mikrofalowy czujnik ruchu.
Przed wykonaniem regulacji czujnika ruchu, nale¿y ustawiæ wy³¹cznik widoczny w „okienku” W1 i W2
p³ytki z diodami LED w pozycji „0”. Po wykonaniu regulacji nale¿y ustawiæ wy³¹cznik w pozycji „I”.
Oprawa SELIA LED R1 pracuje w systemie 10% - 100% mocy Ÿród³a.
UWAGA: Sposób zakresów regulacji samego czujnika zamieszczony jest w instrukcji dodatkowo
za³¹czonej do oprawy.
BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA
Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ uprawniony i doœwiadczony elektryk.
Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y koniecznie wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której
ma byæ pod³¹czona oprawa, aby zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia!
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
szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw
na œrodowisko i zdrowie ludzi.
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 stosowania 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..

