
 

NOTA:
Nota: Por favor, leia cuidadosamente as instruções antes da instalação e guarde-as para referência.
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Instruções SORA

       

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorreta do produto;
alimentação incorreta; utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BK/18 V1.1 PT

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a corrente está desligada. 

II. Instruções de segurança

Depois de ligar a lâmpada esta começa a aquecer, não toque a lâmpada com a mão quando não está quente.
Deixe arrefecer antes de manusear a lâmpada.

Para trocar a lâmpada verifique que a corrente está desligada e que a lâmpada está fria.

A lâmpada não deve exceder a potência indicada no produto.

Se o vidro de proteção partir, substitua-o por outro, não use o produto sem o vidro de protecção.

Por favor, não olhe para a luz diretamente.

Certifique-se que ligou o fio terra.

 

I. Instalação
Este produto é para ser encastrado no chão (não esquecer de efectuar o dreno com pedras na parte inferior para evitar acu-
mulação de água).
Antes de instalar este produto, por favor, verificar que a energia está desligada. Por favor preste atenção aos seguintes pas-
sos:

Primeiro, escolha o local indicado para a instalação do produto.

Use um objeto pontiagudo, como uma chave de fendas para furar o anel de borracha na parte inferior do produto.

Insira o cabo de alimentação através do anel de borracha. 

Ligue o cabo ao terminal de ligações de acordo com o esquema.

Retirar o ligador para um melhor manuseamento, certificando-se que os fios e os parafusos ficam bem apertados, em se-
guida voltar a fixar o ligador.

Em seguida coloque a lâmpada no casquilho, garantindo que a potência não é superior à indicada.

Apertar corretamente a junta de borracha, vidro e tampa após colocação da lâmpada. Certifique-se que fica bem isolado.
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Desligue a corrente.

III. Como mudar a lâmpada

Desaperte a tampa de aço e remova o vidro.

Retire a lâmpada com cuidado.

Não toque na lâmpada quente directamente com a mão.

Coloque a nova lâmpada com cuidado.

Fixar a junta de borracha, vidro e tampa de aço, certificando-se que tudo ficva instalado  na posição correta.

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LADO DO PROJETOR

TERRA (Verde ou amarelo)

NEUTRO

FASE

TERRA

N - AZUL

L - CASTANHO


