
 

NOTA:
Por favor, ler com cuidado antes da instalação e preservar para em caso de duvida poder ser consultado. Substituir qualquer 
quebra que possa acontecer no corpo da luminária. Esta luminária não pode ser usada para iluminação de estradas. Deve ser 
instalada por um electricista qualificado. 

Nota importante:
Ligue a fonte de alimentação ao bloco de terminais usando a seguinte codificação de cores:
Ligue o fio castanho (fase) no terminal marcado com a letra L.
Ligue o fio Azul (neutro) no terminal marcado com a letra N.
A luminária tem duplo isolamento pelo que não será necessário a ligação à terra.  
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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

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

I. Instruções de segurança:

Depois de ligar a luz, a temperatura da lâmpada aumentará gradualmente, por este facto quando a lâmpada estiver ligada 
ou ainda estiver quente, por favor, não toque na lâmpada com as mãos.

Se for necessário substituir a lâmpada, desligue a corrente primeiro e depois troque a lâmpada quando a mesma estiver 
fria. 

A lâmpada não deve ter mais potência que a indicada nas especificações do produto.

Se a cobertura da lâmpada partir, troque assim que possivel. Nunca use a lâmpada sem a cobertura. 

Não olhe directamente para a luz.

Use um cabo de 2x1mm² (mínimo). 

Desligue a corrente.

II. Como mudar a lâmpada:

Abra a parte superior da luminária.

Não toque na lâmpada directamente com as mãos. 

Após a lâmpada estar fria, rode a lâmpada ligeiramente.

Ao colocar a lâmpada, rode no casquilho com cuidado.

Antes de ligar a corrente por favor feche a parte superior da luminária.

Substitua alguma peça que possa estar partida.  


