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INSTRUKCJA MONTA�U
KOMPLET OPRAW HALOGENOWYCH

ENO 3, ENO 5, ENO 3S, ENO 5S

Komplet trzech (model ENO 3, ENO 3S) lub pi�ciu (model ENO 5, ENO 5S) opraw halogenowych na lince 
z mo�liwo�ci� regulacji wi�zki �wiat�a. Oprawy przystosowane s� do bezpo�redniego pod��czenia. �arówki, 
odpowiednio dopasowany do nich zasilacz oraz przewód po��czeniowy wraz z przy��czami dost�pne w komplecie. 
W modelu ENO 3S i ENO 5S �ród�a �wiat�a os�oni�te s� ozdobnym szklanym kloszem. Oprawy takie stanowi� 
podstaw� do tworzenia ciekawych rozwi�za	 �wietlnych pozwalaj�cych na punktowe o�wietlenie przestrzeni i 
obiektów. Jako �ród�o �wiat�a stosuje si� trzy lub pi�
 (w zale�no�ci od modelu) niskonapi�ciowych �arówek 
halogenowych JC (model ENO 3, ENO 5) lub MR-16 (model ENO 3S, ENO 5S) o maksymalnej mocy 20W 
ka�da (w komplecie).
Zastosowanie: o�wietlanie punktowe witryn sklepowych, pod�wietlanie eksponatów w szafkach, a tak�e 
stosowane w celach dekoracyjnych i do zaakcentowania o�wietlenia wybranych miejsc.
Napi�cie zasilania: 230V/50Hz.

MONTA�

Przed przyst�pieniem do monta�u nale�y upewni
 si�, czy wy��czone zosta�o zasilanie. Przewody elektryczne 
musz� by
 pod��czone zgodnie z instrukcj� oraz obowi�zuj�cymi przepisami. Zaleca si�, aby monta� oprawy 
wykona� wykwali� kowany elektryk.

1. Wywierci
 dwa otwory w �cianie w odleg�o�ci oko�o 8-12 cm od siebie.
2. Wcisn�
 ko�ki rozporowe w wywiercone otwory, a nast�pnie wkr�ci
 w nie haki (1) s�u��ce 

do podtrzymania przewodu zasilaj�cego (3).
3. Maksymalnie poluzowa
 napinacz do przewodu (2).
4. Przyci�
 odpowiedni� d�ugo�
 przewodu, a nast�pnie po��czy
 nim haki z napinaczami.
5.  Naci�gn�
 przewód za pomoc� naci�gacza, skr�caj�c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek  

 zegara.
6.  W oprawki (6) w�o�y
 �arówki (5), a nast�pnie przykr�ci
 je do metalowych pr�tów (4).
7. Przymocowa
 pr�ty z oprawkami do przewodu, tak jak pokazano na rys. 2.
8. Po��czy
 przewód z transformatorem (7).

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynno�ci wewn�trz oprawy przy w��czonym zasilaniu grozi pora�eniem 
pr�dem elektrycznym.

- Przed wymian� �ród�a �wiat�a nale�y upewni
 si�, czy nie jest ono zbyt gor�ce. 
- Oprawa powinna by
 umieszczona w odleg�o�ci nie mniejszej ni� 0,5m od najbli�szego o�wietlanego 

obiektu.
- Dotkni�cie �arówki halogenowej go�ymi palcami mo�e skróci
 jej �ywotno�
 (w przypadku dotkni�cia 

�arówki palcem nale�y j� przemy
 watk� nas�czon� alkoholem).
- Niektóre elementy oprawy mog� by
 gor�ce.
- Oprawa musi by
 zasilana napi�ciem 12V podawanym z odpowiedniego transformatora.

Dla kompletu z pi�cioma �arówkami przeznaczony jest transformator o maksymalnym obci��eniu 105W, 
natomiast z trzema �arówkami - transformator o obci��eniu max. 60W.
Nie nale�y pod��cza
 transformatora do sieci przed z�o�eniem ca�ego kompletu.

W razie w�tpliwo�ci nale�y skontaktowa
 si� z wykwali� kowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialno�ci za szkody powsta�e wskutek nieprawid�owego monta�u lub zastosowania 
niew�a�ciwego �ród�a �wiat�a. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

DEKLARACJA ZGODNO�CI

Niniejsze produkty spe�niaj� wymagania nast�puj�cych Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa niskonapi�ciowa LVD (2006/95/WE).
- Dyrektywa dotycz�ca Kompatybilno�ci Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).

P
L





Obja�nienia:
1 - haki mocuj�ce
2 - napinacze do przewodu
3 - przewód zasilaj�cy
4 - metalowe pr�ty
5 - �arówka halogenowa
6 - oprawka
7 - transformator
8 - klosz
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Rys. 2. Sposób mocowania przewodu z metalowym pr�tem.

Rys. 1. Monta� zestawu o�wietleniowego ENO.
 

ENO 3

ENO 5 2,65kg

1,75kg

1x10m

1x8m ENO 3S

ENO 5S

1,95kg

3,08kg

1x8m

1x10m

0,5m~230V 20W
max. IP 20 200cm 2.5A/250V
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05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować tak jak 
innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne 
w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i 
zdrowie ludzi.


