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Sarkıt Montaj Uygulaması
Pendant Installat on Appl cat on

Tavana montaj del kler n açınız. Sarkıt aparatının
tavan karşılıklarını takınız.

Sarkıt teller n aparatlara takınız. L neer Armatürü
kaldırınız, teller sarkıt aparatına takınız.

Open the holes for nstallat on. Please the
pendants on the ce l ng.

Place the pendant stell w re. L ft up the panel
then place the stell w res nto pendants.

Ürün kapağını kapatıp montajı tamamlayınız.
F n sh the nstallat on by placed the s de covers
for Panel.

S gorta şalter n kapalı konuma get r n z, L neer
Armatürün üst kısmından kabloyu taşıyınız. 220V
şebeke bağlantısını yapınız.
Sw tch oﬀ the electr cal fuse, take the electr cal
cables nto the panel from the upper s de of the panel.
Make the AC electr cal connect on safely.
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Sıva Üstü Montaj Uygulaması
Surface Mounted Installat on Appl cat on

Tavana montaj del kler n açınız. Yuvarlak Sıva
Üstü aparatını takınız.
Open the holes for nstallat on. Place the round
apparatus for surface mount.

L neer Armatürün kapağını kapatıp montajı
tamamlayınız.
F n sh the nstallat on by placed the s de covers
for panel.

S gorta şalter n kapalı konuma get r n z, L neer
Armatürün üst kısmından kabloyu taşıyıp del kten
çer alınız. 220V şebeke - adaptör bağlantısını yapınız.
Sw tch oﬀ the electr cal fuse, take the electr cal
cables nto the panel from the upper s de of the panel.
Make the AC electr cal connect on safely.

L neer Armatürü üst kanal boşluğundan yuvarlak
Sıva üstü aparatına sürerek yerleşt r n z.
Place the round apparatus nto channel slot on
the LED Panel.
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Boyut (mm)
S ze (mm)
Ağırlık (kg)
We ght (kg)
Işık Kaynağı
L ght Source
Güç Tüket m (watt)
Power Consumpt on (watt)
G r ş Voltajı (V)
Input Voltage (V)
Adaptör Voltajı (V-DC)
Power Supply Voltage (V-DC)
Renk Sıcaklığı (Kelv n)
Color Temperature (Kelv n)
Kullanım Ömrü (Saat)
L fet me (Hours)
Lümen Değer (lm)
Lum nous Flux (lm)
Renk Ver ml l ğ (CRI)
Color Render n Index (CRI)
Garant Süres (Yıl)
Warranty (Years)

U D ﬀuser

LED L neer
LED L neer Armatür

