Poniższa instrukcja pomoże Państwu bezpiecznie i sprawnie zamontować plafon / sufit podwieszany
TKLED
1. Jedna ze stron opakowania jest jednocześnie matrycą montażową, przykłada się ją do sufitu w celu
prawidłowego zaznaczenia otworów montażowych, matryca jest opisana i jest na niej zakreślony
wzór plafonu oraz umieszczona informacja znaczeniu otworów.
2. Plafon w opakowaniu ułożyć na podłodze lub na stole obok miejsca montażu matrycą montażową
skierowaną w dół a następnie delikatnie nożykiem rozciąć strecz po krawędzi plafonu.
3. Usunąć wierzchni karton i wypełnienie oraz otulinę piankową z krawędzi plafonu.
4. Oderwać pudełka z kołkami montażowymi, żarówkami i oprawami gu10 oraz odkręcić ewentualne
wzmocnienia przykręcone przez nas w celu zabezpieczenia przed pęknięciem podczas transportu.
5. Wpiąć gniazda gu10 do białych złączek przy otworach na żarówki.
6. Wysunąć z pod plafonu wieko będące matryca montażową, uważając by pianka umieszczona pod
nim nie zsunęła się( plafon cały czas leży na podłodze pomalowaną stroną w dół która musi pozostać
zabezpieczona przed porysowaniem).
7. W zależności od rozmiaru plafonu przygotować w miejscu gdzie ma zawisnąć 2-3 drabinki i zadbać
o pomoc 2-3 osób.
8. Przyłożyć matrycę montażową do sufitu i według instrukcji na niej zawartej zaznaczyć otwory
montażowe ( przebijając dziurę na wylot ostrym narzędziem we wskazanych miejscach).
9. Wywiercić otwory i użyć odpowiednich kołków w zależności od rodzaju sufitu (betonowy/karton
gips)
10. Wkręcić haczyki
11. Upewnić się, że prąd w przewodach przyłącza jest wyłączony.
12. Podnieść i powiesić plafon pamiętając o orientacji wzoru( tzn. aby był odwrócony tak jak została
przyłożona do sufitu matryca montażowa.
13. Podczas wieszania zapewnić sobie dostęp do przewodu elektrycznego i wpiąć go do przyłącza
plafonu według oznaczeń L LED / L HALOGENY / N.
14. Zamontować żarówki – najpierw usunąć sprężyny blokujące w oprawach a następnie wyciągnąć
gniazda gu 10, wpiąć żarówki i ponownie założyć sprężyny blokujące żarówki.
15. Włączyć prąd , usunąć blokadę baterii w pilocie/założyć baterię – w zależności od zakupionego
sterownika.
Uwaga ! Podpięcie plafonu do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę z
odpowiednimi uprawnieniami!

