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Bu kısa talimatı dikkatle okuyun ve daha sonraki kullanım için kolay 
ulaşılabilir bir yerde saklayın! 

 GÜVENLİK UYARILARI 

Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması, hayati tehlikeye, yanma ve 
yangın tehlikesine yol açabilir! 
 Kurulum ve montaj işlerini ve elektrik bağlantısında yapılacak işleri sadece 

yetkili elektrik teknisyeni gerçekleştirebilir. 
 Ürün değiştirilemez ve modifiye edilemez. 
 Ürüne herhangi bir nesne asmayın ve tutturmayın, özellikle dekorasyon 

eşyası.
 Ürünün üzerini örtmeyin. Hava sirkülasyonunu kesmeyin. 
 Arıza oluşması durumunda ürünü KULLANAMAZ ve DOKUNAMAZSINIZ. 

Ürünü harici ışık şalteri ya da sigortadan elektriği keserek kapatın! Arıza 
durumunda temas etmekte ve çalıştırmaya devam edilmesinde elektrik 
çarpmasından dolayı hayati tehlike, yanma ve yangın çıkma tehlikesi 
vardır!
Aşağıdakiler gerçekleştiğinde hata durumu oluşur 
 Gözle görülür hasarlar oluşursa. 
 Ürün sorunsuz çalışmazsa (örneğin titreyerek yanma). 
 Duman çıkıyorsa, kaynama ya da duyulabilir çıtırtılar varsa. 
 Yanık kokusu geliyorsa. 
 Isınma izleri görülebiliyorsa (örneğin renk değişimi, çevresi dahil). 
Ürünü tekrar tamir edildikten ve sadece yetkili bir elektrik teknisyeni 
tarafından kontrol edildikten sonra kullanın! 

 Ürün çocukların kullanımına uygun değildir. Çocukların üründen zarar 
görmemesini sağlayın, örneğin sıcak yüzeyler nedeniyle yanarak ya da 
elektrik çarpması. 

İlave güvenlik uyarıları gösterilen sembol ile işaretlenmiştir:  . 

AMACINA UYGUN KULLANIM 

Bu ürün sadece aydınlatma amacına hizmet eder ve sadece aşağıdaki 
şartlarda kullanılır: 
 Sadece 100-240V ~50/60Hz gerilim ile kullanılabilir. 
 Sadece koruma sınıfı I (bir) uygun olarak bağlanabilir. 
 Sağlam, düz ve devrilmeye mahal vermeyecek zeminde sabitlenerek 

kullanılabilir. 
 Sadece normal, yani tutuşma tehlikesi (F işareti) olmayan alanların 

üzerinde çalıştırılabilir. 
 Sadece kuru ortamda kullanılabilir, yani: 

 Nemli ve kirlenme tehlikesi olan odalarda kullanılmaz. 
 Havadaki nem oranının yüksek olduğu alanlarda çalıştırılmaz. 

 Güçlü mekanik etkiler ve yoğun kirlilik etkisinde kalamaz. 

ÇALIŞTIRMA 

 146522: Şalter ile lambaları açıp kapatabilirsiniz. 

TAMİR VE KORUYUCU BAKIM 

Ampul 
 Ampul değişimi: LED ampul normal kullanıldığında oldukça uzun yaşam 

ömrüne sahiptir. Buna rağmen hasarlar ya da bozulmalar meydana gelirse 
değişim için yetkili satıcınıza başvurun. 

Koruyucu bakim 
 Başta tüm elektriği kesin ve üründe temizlik ya da bakım işlemlerine 

başlamadan önce ürünün soğumasını bekleyin. 
 Ürünü düzenli olarak hafif nemli, yumuşak ve toz bırakmayan bir bez ile silin. 

Varsa birlikte gönderilen açıklamaları dikkate alın. 

SAKLAMA KOŞULLARI VE ATIK TASFİYESİ 

Saklama koşulları 
 Ürün kuru yerde, kirlenmelerden ve mekanik yüklenmelerden korunarak 

saklanmalıdır. 

 Nemli ve kirli saklama işleminden sonra, ürün ancak yetkili bir elektrik 
teknisyeninin durum kontrolünden geçtikten sonra çalıştırılabilir. 

Tasfiye açıklaması (Avrupa Birliği) 
 Ürünü ev çöpüyle birlikte atmayın! Bu sembolü taşıyan ürünler, elektroteknik 

ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama yerinde tasfiye
edilmesi (WEEE, 2003/108) yönetmeliğine bağlıdır. 

MONTAJ (sadece elektrik teknisyeni yetkilidir) 

 Herhangi bir işe başlamadan önce elektrik beslemesini ya da kablo 
bağlantısını kesin! 

 Sadece ürün ile birlikte gönderilen aksesuarları ya da aksesuar olarak 
tanımlanmış olanları kullanın! 

 Ürünün içinde gevşek parçaların olup olmadığını kontrol edin. Varsa ve 
böyle parçaların özellikle bulunduğu belirtilmiyorsa bu ürün kurulamaz ya da 
işletime alınamaz. 

 Birlikte gönderilen montaj malzemesini sadece zemin elverişliyse kullanın. 
Eğer değilse sadece zemin için elverişli montaj malzemesi kullanın. 

Ambalajından çıkarma 
 Ürünü dikkatlice ambalajından çıkartın ve her türlü taşıma emniyetini sökün. 
 Ambalaj malzemesinin tasfiyesinden önce, ürünün tüm parçalarının içinden 

alınmış olduğunu kontrol edin. 

Montaj yeri 
 146512: Ürün sadece duvara ve tavana monte etmek için uygundur. 
 146522: Ürün sadece duvar içine monte etmek için uygundur. 
 LED’ler yüksek ısılara karşı hassastır! Monte etmeden önce çalışma 

ortamında oluşması beklenen ısıyı dikkate alın. Bu ısı, ürünün izin verilen 
çevre derecesini (ta=25°C) geçmemelidir. 

Montaj aşamaları (montajdan önce tamamını okuyun) 
 Lambayı resimde gösterildiği gibi monte edin. 
 146522: Montaj deliğini işaretleyin ve kesin. Bunu yaparken ara bağlantıya 

zarar vermeyin. Kesilmesi gereken delik boyutu: 
 Ø: 6,8 cm 

 Elektrik bağlantısı 
 Ürün tam kutuplu ayırıcı ile elektrik beslemesinden ayrılmalıdır. 
 146512: Elektrik bağlantısı için bağlantı hattının siyah ya da 

kahverengi kablosunu (dış iletken) ve bağlantı hattının mavi 
kablosunu (nötr iletken) transformatördeki 230V klemenslere (PRI ~) 
bağlayın. Bağlantı hattının yeşil-sarı kablosunu (koruyucu iletken) 

ürünün topraklama klemensi  ile vidalanır. 
 146522: Elektrik bağlantısını yapmak için bağlantı hattının siyah ya 

da kahverengi kablosunu (dış iletken) L klemensi ile ve bağlantı 
hattının mavi kablosunu (nötr iletken) N klemensi ile bağlayın. 
Bağlantı hattının yeşil-sarı kablosunu (koruyucu iletken) ürünün 

topraklama klemensi  ile vidalanır. 

 Lambanın sorunsuz çalışmasını ve sağlam duruyor olmasını kontrol 
edin! 
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