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LABLUZ MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO
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FIGURA !A"

Desligar a rede elétrica antes de efetuar a ligação ou troca de lâmpada.

Respeitar a potência máxima indicada para lâmpada.

Os produtos da têm garantia de um ano, a partir da data da compra, com exceções de lâmpadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos ocasionados por instalações realizadas por pessoas não habilitadas.

para o esclarecimento de dúvidas referente à instalação entre em contato com o nosso departamento técnico.

não aceitamos trocas ou devoluções. Reclamações serão aceitas dentro de uma prazo de dez dias, após a entrega.

LABLUZ

MODELO NICHO PROFUNDIDADE

2597 - EMB. FOCUS-Q SEM ABA 1 X35W MINI 90MM07MM 22MM 62MM
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TABELA DE MEDIDAS

RECORTAR

2.
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FinalizaçãoENCAIXAR

2° etapa

3° etapa

4° etapa

ACABAMENTO

gesso em pó

6° etapa

5° etapa

Fazer a instalação elétrica da lâmpada ao transf. e fixar na máscara, deixar

dentro do forro, antes de chumbar a moldura.

Coloque a moldura dentro do forro conforme indicado na figura abaixo.

1° etapa

Recortar o gesso conforme a figura “ ”.

as medidas estão especificadas na tabela ao lado,

de acordo com o modelo adquirido

A

INSTALAÇÃO

FIGURA “B”

Coloque a moldula dentro do forro conforme

indicado na figura “B”.

3. Com moldura dentro do forro gire e encaixe no gesso, conforme as 2° e 3° etapa.

Após o encaixe aperte o parafuso da 4° etapa para que fixe a moldura no gesso.

Ajuste a altura da moldura conforme 5° etapa, e de o acabamento conforme a 6° etapa

ENCAIXAR

Colocar a máscara que se encontra dentro do forro de gesso,

já com a elétrica pronta na moldura, conforme a 7° etapa.

7° etapa

Obs. Luminária exclusiva para lâmpada mini-dicróica MR11


