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Svítidla CORSO-LED jsou určena pro osvětlování prostorů s požadavkem
krytí IP 65.
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Montáž svítidel
1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte kryt od tělesa svítidla pootočením límce.
3. Povolte šrouby na reflektoru a sejměte ho ven ze svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad pomocí dvou šroubů. Pod
hlavu šroubu patří lisovaná podložka  5 mm a gumová podložka.
6. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
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na svorku L1
na svorku N

- fázový vodič
- nulový vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem
0,5 – 2,5mm2.
7. Nasaďte reflektor zpět do svítidla a dvěma šrouby jej zajistěte.
8. Nasaďte optický kryt na těleso tak aby výstupky na límci zapadly do
otvorů v tělese a pootočte límcem ve směru hodinových ručiček. Správná
poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků na límci.
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Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
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Údržba svítidla:
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo
optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového
čistícího prostředku.
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Upozornění pro montáž svítidla CORSO-LED
Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD
za použití hodných pomůcek !

Upozornění pro montáž svítidla CORSO-LED
Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD
za použití hodných pomůcek !

Upozornění pro montáž svítidla CORSO-LED
Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD
za použití hodných pomůcek !

