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É recomendado que este produto seja instalado por um eletricista qualificado de acordo com os regulamentos em vigor. 
Esta luminária deve estar ligada a um circuito de iluminação protegida. 

Esta luminária apresenta um IP44 (à prova de salpicos), sendo adequada para uso ao ar livre. 

O cabo deve ser de duplo isolamento de 3 vias do tipo H05RN-F 1.0mm2 (não incluído), garantido que o mesmo está adequa-
damente protegido ao longo de todo o comprimento. O cabo deve sair da superfície de montagem em linha com a entrada pa-
ra o aparelho de iluminação. 

Exceto quando instalados em condutas, que proporciona uma proteção contra danos mecânicos, um cabo enterrado no chão 
deve ter um revestimento metálico ligado à terra, adequado para uso como um condutor de proteção. Cabos enterrados de-
vem ser marcados com fita de marcação adequada, de forma a ficar devidamente identificados. Os cabos enterrados devem 
estar a uma profundidade suficiente para não serem danificados por qualquer preturbação razoavelmente previsível do chão.  

Este produto contem peças frágeis - ter cuidado durante o manuseamento e manutenção para evitar quebras. 

Quando instalado num local com sombra, o aparelho pode aquecer de mais, pelo que para limpar (usando apenas um pano 
seco, não podendo usar produtos de limpeza abrasivos ou líquidos) desligar 10 minutos antes.

Se a tampa estiver quebrada ou rachada, então deve ser substituída imediatamente para preservar a proteção contra a en-
trada de água. No caso de isto acontecer, por favor, entre em contacto com o fornecedor. Este fenómeno é representado pelo 
símbolo: 

Se efetuar alguma alteração para além de invalidar a garantia pode tornar o produto inseguro. 
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I. Avisos de segurança
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II. Antes de iniciar

A caixa contém
Aparelho de iluminação de corredor e suportes

Bloco de conexões. 

As seguintes ferramentas podem ser necessárias

Chave de fendas.

Furadora elétrica e brocas sortidas.

Descarnador de fios.

Fita Isolante elétrica.

Por favor leia cuidadosamente estas instruções antes de instalar a luminária e guarde para consulta. 
Desligue a fonte de alimentação ou o disjuntor associado ao ponto de instalação antes de começar a instalação. Certifique-
-se que ninguem tem acesso a ligar a fonte de alimentação enquanto está a efectuar a instalação.

Verifique a caixa e tenha a certeza que tem todas as peças necessárias. 
De seguida, seguir os passos de instalação para prevenir que o mesmo seja ligado de forma incorrecta. 
Certifique-se que todos os parafusos incluindo os dos ligadores se encontram bem apertados antes de usar.

- Determine a posição de instalação de acordo com a posição de
 saída do cabo.
- Certifique-se que a superficie de instalação é sólida, preferen-
cialmente de tijolo ou bloco sóilido, assegurando que não ha ou-
tros tubos ou canos a passar por trás.  
- Use acessórios apropriados.  
- Buchas e parafusos são fornecidos com a luminária. 

- Separe a tampa de plastico traseira desapertand as duas por-
cas na parte da frente da luminária.  
- Deixe ficar os parafusos com rosca na parte traseira.
- Use a placa com modelo para marcar os furos. 
- Certifique-se que a placa preta está correctamente alinhada. 

Estes diagramas de montagem pretendem ser guia - em caso de dúvida consulte um electricista qualifi-
cado.  

II. Montagem / instruções para usuário

 - Use um objecto pontiagudo, como uma chave de fendas para 
furar o anel de borracha na parte traseira.
- Passe o cabo de entrada (2) através do anel de borracha e 
aperte a placa preta à parede. 
- Para evitar danificar a parte traseira não aperte demasiado.

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

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
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Cabos internos Mains in supply

- Ligue o cabo ao bloco terminal. O bloco de terminais pode 
ser removido para uma mais fácil montagem. 
- Se tiver cabos de terra, certifique-se que este está ligado a 
outro cabo de terra, de forma a poder fazer continuidade da 
terra ao longo da instalação, envolver a ligação com fita iso-
ladora e manter longe das conexões de montagem.  
 

- Colocar a parte da frente sobre a placa de volta, asseguran-
do que os parafusos da parte de trás estão alinhados com os
 orifícios frontais. Aperte as porcas para garantir a instalação, 
sem apertar demasiado. Coloque a lâmpada no suporte da 
lâmpada.  NOTA: Não colocar lâmpadas de uma potência su-
perior à que as especificações indicam, uma vez que estes 
podem causar superaquecimento e danos à instalação.  
 

E
- Coloque a cobertura da lâmpada. 
 

- Ligue a corrente e teste. 
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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

CASTANHO ou 
LABELLED-L SWITCHED LIVE

AZUL ou 
LABELLED-N NEUTRO


