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MANUAL DE INSTALAÇÃO

- Antes de instalar as luminárias, por favor, 
leia cuidadosamente o manual de instruções.

- As luminárias devem ser instaladas, ligadas 
e testadas por um instalador certificado, ba-
seando-se nos regulamentos locais.

- Os LEDs devem sempre ser instalados ou 
substituídos com cuidado.

- Não use LEDs acima da potência indicada.

- A substituição só pode ser feita quando a 
limentação está desligada e a luminária com-
pletamente arrefecida.

- Quando uma luminária é limpa, desligue o 
dispositivo elétrico e deixe-o arrefecer com-
pletamente. Deve-se limpar o dispositivo elé-
trico com um pano macio com um detergente 
padrão para PH neutro porque o  acabamento 
em inox deve ser mantido regularmente.

- O uso indevido ou alterações neste disposi-
tivo anulam a garantia.

- Esta luminária encastrada não deve, em cir-
cunstância alguma, ser coberta com material 
isolante ou similar.

- Esta luminária é IP20, é só para uso interior.

INSTALAÇÃO

A1 - Por favor, instale as ranhuras do teto de 
acordo com as especificações da figura.

A2 - Como mostrado na figura, o buraco é 
aberto no pladur e a chapa de ferro é fixada no 
mesmo.

A3 - Quando a energia é desligada, a entrada 
do driver de LED é conectada à fonte de 
alimentação e a luminária é ajustada para o 
ângulo adequado, e a adsorção é fixada na 
placa de ferro.

A4 - Ligue após a instalação.
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DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO OPERAR SEM 
ELETRICIDADE

     NÃO CONECTE O APARELhO 
DIRETAMENTE À REDE ELÉTRICA SE O 

DRIVER NÃO ESTIVER LIGADO.

USE O DRIVER CORRETO PARA A LIGAÇÃO.

NÃO TOQUE OU LIMPE O LED! PARA NÃO 
DANIFICAR A SUPERFÍCIE EMISSORA DE LUZ!

F1M IP2090 º

cortar-saida: W 60 x H 73 mm

Tanque leve

Teto falso

Placa de ferro

24mm 

fonte de alimentação
(AC230V 50Hz)

90º


