
  RİNOA SARKIT MONTAJ KILAVUZU 

   Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC      Frekans/Frequency 50-60 HZ RINOA SU     IN STALLATION GUIDE 

 Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir.Montajı yanlızca,teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. 

   This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, 

  the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people. 

1) Difizör gövdeden çıkarılır 2) Pcb tavan sacı vidaları sökülerek çıkarılır.

Diffuser is removed from the body. Pcb base hair screw dismantled get out

 3) Gövde önceden ölçüleri alınıp delinmiş tavan deliklerine dübel ve vida ile tavana sabitlenir 4) Enerji montajı yapılır difizör ve kapak yerine takılarak montaj işlemi tamamlanır.

Body pre-measured and drilled into the holes in the ceiling with screws and screws Power assembly Installation is completed by reassembling the diffuser.

 
 

                                                                

Bu talima   Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE’nin sorumluluğu dışındadır.
The present in The present intrunction paper has to bekept for any future maintenance oparation the luminate.Non compliance with the above will automatically release EAE’s from any responsibility. 
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1) Difizör gövdeden çıkarılır 2) Pcb tavan sacı vidaları sökülerek çıkarılır.

Diffuser is removed from the body Pcb base hair screw dismantled get out

3) Askı tellerinin gövde ile bağlantısı ve gövde içine elektrik kablo girişi sağlanır. 4) Enerji montajı yapılır difizör ve kapak yerine takılarak montaj işlemi tamamlanır.

The connection of the hanger wires to the body and the electric cable entry Power assembly Installation is completed by reassembling the diffuser.

into the body are provided.
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