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تحذيرات

.قبل القيام بأية عملية بوحدة اإلضاءة، يجب فصل التيار الكهربا�

 أية مسؤولية عن املنتجات التي "Artemide S.p.A" استخدم فقط املصابيح من النوع والقدرة الواردين يف لوحة البيانات التعريفية. ال تتحمل رشكة آريديه املساهمة

.يتم تعديلها بدون ترصيح ُمسبق

.ال تضع القاعدة يف مناطق معرضة لركود املاء .(الشكل 5-4-1) A مالحظة: تتطلب وحدة اإلضاءة قاعدة خرسانية

 بُقطر يرتاوح ب² 5,0 و13,5 ملم. ال يُسمح باستخدام H07RN-F إلجراء الرتكيبات بالخارج يجب استخدام كابل مرن ثال¬ القطب مصنوع من مطاط النيوبرين من نوع

.كابالت معزولة من مادة كلوريد متعدد الفاينيل أو بغالف أنبو´ خارجي من كلوريد متعدد الفاينيل

إرشادات الرتكيب

 أغلق الصندوق .F أدخل املصباح يف حامل املصباح .(الشكل 3) E املقاوم لل¾ء بفك الرباغي D افتح الصندوق .(الشكل 2) C عن طريق فك الرباغي B قم بإزالة القاعدة

 باستخدام .(الشكل 4) G عن طريق إحكام ربط الرباغي بشكل كامل. ينبغي وضع الخرسانة يف املكان املحدد ُمسبًقا، م¾ يوفر ممر لألنبوب املموج من خالل الفتحة

 للتثبيت، استخدم وحدات التثبيت الجدارية للتثبيت الثقيل (الشكل 5). ثبت القاعدة بأربعة براغي (الشكل 6). يجب أن .H القاعدة كقالب، حدد موضع الثقوب

 ك¾ هو محدد (الشكل 7). ركب وحدة اإلضاءة ك¾ هو موضح (الشكل 8). قم بفك رأس Æ Kقدار 20 سم. قم بسحب كابل اإلمداد K يخرج كابل اإلمداد الكهربا�

 N ؛ قم بعمل التوصيالت الكهربائية مع مراعاة القطبية (الشكل 9)، وربط كابل التأريض بالقطب املميز بالرمز . استخدم الخفضM ملفصل التوصيل L حزام الكابل

 قم برتكيب جسم املصباح .O حسب الحاجة (الجدول 1). أحكم ربط حزام الكابل بالكامل. ركب الكابالت ك¾ هو موضح (الشكل 10). يف النهاية، احكم ربط الحلقة

.(الشكل 11) C وقم بتثبيته عن طريق ربط الرباغي
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استبدال املصباح

 أغلق .F استبدل املصباح يف حامل املصباح .(الشكل ٣) E املقاوم لل�ء بفك الرباغي D افتح الصندوق .(الشكل ١١) C افصل جسم املصباح عن القاعدة بفك الرباغي

.بشكل كامل E الصندوق عن طريق إحكام ربط الرباغي
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اإلضاءة

لألماكن الخارجية
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 والتوجيه األورو¦ الخاص بالتوافق CE/التي تدخل يف نطاق تطبيق التوجيه األورو¦ الخاص بالجهد املنخفض. ARTEMIDE" 95/2006" جميع منتجات رشكة آر�يديه

."CE" تلبي املواصفات املطلوبة، وتحمل عالمة اعت�د االتحاد األورو¦ E.M.C" 2004/108/CE" الكهرومغناطييس

- productos

Artemide
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