
INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWA LINIOWA W WERSJI ZWIESZANEJ

Szanowny kliencie. Dziękujemy za zakup naszego produktu i prosimy o zapoznanie się z poniższą 
instrukcją przed montażem oprawy.

UWAGI:
1. Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia.
Jeśli tak, należy niezwłocznie poinformować dostawcę i nie używać produktu.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy przechowywać go w opakowaniu i 
skontaktować się z dostawcą.
3. Nie wolno używać uszkodzonego produktu.
4. Produkt powinien być zainstalowany oraz konserwowany przez wykwalifikowanego elektryka.
5. Upewnij się, że miejsce instalacji jest bezpieczne i wytrzyma 10-krotność ciężaru produktu.
6. Upewnij się, że w trakcie instalacji produktu zasilanie jest wyłączone.
7. Oprawę można wycierać jedynie miękką ściereczką, zwilżoną neutralnym detergentem. Do czyszczenia 
nie wolno używać papieru ściernego, proszku polerskiego, alkoholu, benzyny itp.

Niniejsza instrukcja dotyczy tylko tego modelu, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym 
personelem.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

1.  W pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie w miejscu instalacji.

2.  Następnie  należy  przygotować  uchwyty  sufitowe  do  powieszenia  lini.  W  tym  celu  z  złączonych

akcesoriów wybieramy uchwyt sufitowy, kołek i wkręt.

3. Wywiercamy dziurę i mocujemy uchwyt.



4. Kolejnym krokiem jest przełożenie linki przez drugi element uchwytu sufitowego.

5. Gdy to zrobimy, nakręcamy oba elementy uchwytu sufitowego na siebie. Czynności te powtarzamy przy

kolejnych linkach z zestawu.



6. Następnie należy zamocować tzw. blokadę linki.

7. Nakładamy blokadę linki w rowek oprawy i po ustaleniu jego miejsca – dokręcamy.



8. Kolejnym krokiem jest wpuszczenie linki  w blokadę. Aby to zrobić należy docisnąć "górną" tulejkę i

włożyć w nią linkę. Dopóki tulejka jest wciśnięta – możemy dowolnie regulować wysokość zwieszenia.

9. W momencie zwolnienia tulejki – linka zostaje zablokowana.



10.  Ostatnim krokiem jest podłączenie zasilania.  Aby to zrobić,  należy przełożyć przewód wystający z

oprawy – przez rozetę.

11.  Na  końcu rozety  należy  założyć  "konektory",  do których  następnie  wpinamy przewody  zasilające

230VAC, wg schematu – brązowy (L), niebieski (N), żółto-zielony (PE).



12. Następie nasuwamy rozetę tak, aby przylgnęła do sufitu – maskując przewody zasilające.

13. W tym momencie możemy włączyć zasilanie w celu sprawdzenia poprawności wszystkich połączeń.


