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5W 9W 12W

Ø95mm Ø130mm Ø170mm

Armatür montajı �ç�n tavan boşluğunun açılması
(Installat�on of the lum�na�res on the ce�l�ng)

Ana şebeken�n armatüre montajı
(Installat�on of the ma�ns to the lum�na�res)

1.2 Bel�rt�len ölçülere göre tavan boslugu açılır.
1.2 The ce�l�ng space � s opened accord�ng to the spec�f�ed d�mens�ons.

3.1 LED sürücüsü, klemenslere ve kabloların  tavan boşluğuna hasar  görmeyecek 
şek�lde yerleşt�r�l�r.
3.1 The  LED  dr�ver ,  term�nal  blocks  and  cables  are  placed  �n  the ce�l�ng vo�d
w�thout damage.

2.1 Ana şebeke kablosu klemenslere takılır.
2.1 The ma�ns cable �s attached to the term�nals.

4.1 Armatürün b�r�nc� yayı takılır.
4.1 Install�ng the lum�na�res f�rst spr�ng.
A. Armatürün yanlarından tavan boşluğu gözükmeyecek şek�lde eksenley�n�z.
A. Cented the s�des of the to reach the lum�na�res.

A.

Punç Ölçüsü
(Punch D�mens�ons) 
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ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER
LAMPTIME ELEKTRİK A.Ş.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.
NO:51 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

Tel / Phone:0.332.345 30 80
FAKS / FAX:0.332.345 49 90

e-posta / e-ma�l:b�lg�@lampt�me.com.tr

GENEL KULLANIM BİLGİLERİ
1.Güvenl�ğ�n�z �ç�n ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz. Aks� takt�rde elektr�k
çarpmasına sebep olab�l�rs�n�z .
2.Montaja başlamadan önce s�gorta veya şalter� kapalı konuma get�r�n�z.
3.Montajını uzman k�ş�ler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız .
4.Ürün çalışır vaz�yette �ken söküp takma �şlem� gerçekleşt�rmey�n�z.
5.Ürün 220VAC/50Hz ger�l�m�nde çalışır.
6.Ürün üzer�ndek� tekn�k değ�ş�kl�kler �malatçıda saklı kalır .İmalatçı tarafından ver�len kılavuz ve belgeler� saklayınız .
7.Hasarlı, eks�k ek�pman veya kırılmış ürünler� orj�nal �malatçıdan tem�n ed�n�z.
8.Ürün Y T�p� bağlantı �çer�r. (Bu aydınlatma armatürünün har�c� bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; �malatçı veya onun yetk�l� satıcısı ya da benzer�
kal�f�ye personel tarafından b�r tehl�keden kaçınmak �ç�n özel olarak değ�şt�r�lmel�d�r.
UYARI
Bu armatürün �ç�nde k� ışık kaynağı sadece �malatçı tarafından ya da �malatçının yetk�l� serv�s� ya da eşdeğer n�tel�kl�
b�r k�ş� taradından değ�şt�r�lmel�d�r.
GENERAL INFORMATION
1.For your safety, read the �nstruct�on manual carefully before �nstall�ng and us�ng the product. Otherw�se, you may cause electr�c shock.
2.Before start�ng the �nstallat�on, turn off the power
3.Install�ng must be carr�ed out profess�onally �n accordance w�th appl�cable nat�onal w�r�ng and electr�cal operat�ng cond�t�ons
4.Do not d�sassemble the product wh�le �s the connect to power
5.The product operates at 220VAC/50Hz voltage
6.Techn�cal changes on the product are reserved for the manufacturer. Please keep the manual and documentat�on suppl�ed by
the manufacturer
7.Obta�n the damaged, m�ss�ng equ�pment or broken products from or�g�nal manufacturer
8.The product has Y type connect�on (�f the external flex�ble cable or cord of th�s lum�na�re �s damaged, �t shall be exclus�velyreplaced
by the manufacturer or h�s serv�ce agent or a s�m�lar qual�f�ed person �n order to avo�d a hazard)
CAUTIONS
The l�ght source conta�ned �n th�s lum�na�re shall only be replaced by the manufacturer or h�s serv�ce agent or qual�f�ed person.

5W-9W-12W

LT-230-PC

ÖZELLİKLER / FEATURES
GÜÇ(WATT)

220VAC-50Hz

MODEL NO

GİRİŞ GERİLİMİ (INPUT VOLTAGE)

CLASS II - IP40KORUMA SINIFI (PROTECTION CLASS)

ORTAM SICAKLIĞI (MAX. OPERATING)
TEMP.(ta°)

-10o+35oC

Yalnızca b�na �ç� kullanım amaçlıdır. (For �ndoor use only.)

KABLO TALİMATI / WIRING INSTRUCTION

Faz / Phase

Nötr / Neutral
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