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MONTA¯U I EKSPLOATACJI

opraw WERAled

HIGH QUALITY

Model
�ród³o œwiat³a (w komplecie)

     typ                moc         klosz     barwa œwiat³a

WERAled 6

WERAled 9

WERAled 11

WERAled 16

LEDline T5-03

LEDline T5-04

LEDline T5-08

LEDline T5-11

1 x 4,6W

 1 x 7W

1 x 10W

1 x 14W

WYMIARY GABARYTOWE

PRZEZNACZENIE

UWAGA! 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.

MONTA¯

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.

                  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.

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

Przeznaczone do jednego Ÿród³a œwiat³a LEDline T5 

tradycyjnym œwietlówkom liniowym T5 o mocy
odpowiednio: 8W, 13W, 21W, 28W i trzonku G5. Szczegó³owe dane 
Ÿróde³ œwiat³a zawarte s¹ w kartach katalogowych LEDline T5.

o mocy 
, dostarczanych w komplecie z opraw¹. Do³¹czone Ÿród³a 

œwiat³a odpowiadaj¹ 

4,6W, 7W, 
10W, 14W
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WERAled 9

WERAled 11
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Oprawy WERAled przeznaczone s¹ do monta¿u na zewnêtrznej 
powierzchni mebli. Obudowa i os³ona Ÿród³a œwiat³a wykonane s¹ z 
tworzywa. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia w szereg identycznych opraw 
ze sob¹. Oprawy posiadaj¹ zewnêtrzny wy³¹cznik i s¹ zasilane 
bezpoœrednio napiêciem 230V/50Hz. Ka¿da oprawa wyposa¿ona jest 
w zasilacz elektroniczny. Zastosowanie: oœwietlenie pod wisz¹cymi
szafkami kuchennymi, w segmentach barku, rega³ach i witrynach.

[1] Wybraæ odpowiednie uchwyty 
      monta¿owe k¹towe lub p³askie 
     (w komplecie z opraw¹) - Rys.1.
     W przypadku uchwytów monta¿owych 
     k¹towych Rys.2 i Rys.3:
     [a] wsun¹æ je w prowadnice znajduj¹ce 
           siê na przeciwleg³ych bokach oprawy,
     [b] wykonaæ dwa otwory w miejscu
           monta¿u,
     [c] przykrêciæ oprawê wkrêtami
           (w komplecie z opraw¹).
     W przypadku uchwytów monta¿owych 
     p³askich:
     [a] w miejscu monta¿u oprawy wykonaæ 
           otwór i przykrêciæ wkrêtem (w 
           komplecie z opraw¹) jeden z dwóch 
           uchwytów monta¿owych - Rys.4,
     [b] do przykrêconego uchwytu wsun¹æ 
           do lekkiego oporu oprawê, 
           w prowadnicê znajduj¹c¹ siê 
           na boku oprawy - Rys.5,
     [c] do prowadnicy znajduj¹cej siê 
           na przeciwleg³ym boku oprawy 
           wsun¹æ do po³owy uchwyt 
           monta¿owy p³aski 
           - Rys.6 i Rys.8,
     [d] wykonaæ otwór i przykrêciæ 
           uchwyt,
     [e] poprzez przesuniêcie oprawy 
           wyregulowaæ jej po³o¿enie 
           - Rys.7.
[2] Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy 
      (w komplecie z opraw¹) do 
      gniazda znajduj¹cego siê 
      w bocznej czêœci oprawy.

[1] Przed wymian¹ Ÿród³a œwiat³a upewniæ siê, ¿e zosta³o wy³¹czone 
      zasilanie.
[2] Œci¹gn¹æ klosz (mocowanie na wcisk).
[3] Obróciæ Ÿród³o œwiat³a o 90° i wyj¹æ j¹ z oprawki.
[4] W³o¿yæ nowe Ÿród³o œwiat³a w oprawkê i obróciæ o 90°.
[5] Na³o¿yæ klosz.
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Rys.1

Rys.3

Rys.2

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Moc 
oprawy

6,2W

9,4W

11W

16,2W

ciep³a bia³a, 
neutralna bia³a 

lub 
dzienna bia³a

opal 

(mleczny)
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