W110 - SLED 9007

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

14.4W x2
Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança
DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica.
Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.
IMPORTANTE:

Parede

A Tensão de entrada do produto poderá ser 127V ou 220V ou ainda
127V-240V.
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO.
Dados Elétricos: Fonte de LUZ, circuito de LED SMD.
Potência do Produto: 14.4W x 2/ por metro.
Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K
Composição do Produto: Perfil em aluminio extrudado e anodizado
/pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED , tipo SMD,
Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.
Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade
e/ou com umidade excessiva.

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Acompanham o produto)

A Suportes de Fixação

Pressionar o perfil no suporte
de fixação até o ”click”

1 Parafuso
por suporte

Suporte
de Fixação

Cabo de
Alimentação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)
• Chave Philips
• Alicate de corte
• Furadeira

A

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja
desligado. Nunca use nenhum produto químico, (inclusive álcool),
use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de
religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

1 Bucha
por suporte

INSTALAÇÃO DO PRODUTO
1. Faça a furação no local de instalação conforme sua marcação.
Recomendamos que o suporte de fixação (A) fique de 5 a 8 cm da
borda do perfil para facilitar a remoção do mesmo quando se fizer
necessário. 2. Após fixar os parafusos, faça a ligação elétrica e e
clique o perfil SLED 9007 (B) ao suporte de fixação (A). 3. Caso fique
muito afastado da parede, aperte mais um pouco para diminuir este
espaço. Importante: para que o perfil não fique afastado da parede,
use o ponto de energia para alojar o excesso de fio.

Detalhe do perfil
fixado na parede

APLICAÇÃO
Alvenaria, gesso, drywall ou mobiliário.

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos

* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais
problemas de instalação.
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