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O processo de adaptação de uma luminária convencional Globo, ao
sistema patenteado de HiLed, “Sfera” é um processo rápido e fácil de
realizar.

A luminária “Sfera” já vem completamente montada, instale no sítio
correspondente e faça as ligações eléctricas.

Desmonte e retire completamente a luminária antiga, deixando a base
do globo totalmente limpa.

Aparafusar a luminária “Sfera”à base do globo, apertando
firmemente todo o conjunto, a seguir ligar os cabos à linha eléctrica
intercalando um ligador entre o cabo da luminária “Sfera” e o cabo de
fornecimento eléctrico.

Ligue a tomada de terra a qualquer ponto metálico do conjunto.

Terminada a montagem do conjunto, instale novamente o globo,
virando-o e pressionando as alhetas de arrefecimento para ajudar a
introduzir dentro do globo.

Terminado o processo e coberta a “luminária”com o globo, aperte os
parafusos de fixação do globo.

INSTALAÇÃO SFERA

IMPORTANTE: AVERIFIQUE SE A LUMINÁRIA ESTÁ DESLIGADA DA CORRENTE ELÉCTRICA
ANTES DE SER MANUSEADA.

Ligação de
tomada de terra

Parafusos

Alhetas de
arrefecimento

Cabo de
luminária antiga

NOTA: Para Cobrir todo o
conjunto com o globo, inclinar o
globo para introduzir uma alheta,
pressionando ligeiramente a
alheta oposta para dentro até
encaixar todo o conjunto.

LED Driver

Colocar um ligador e
unir os cabos cumprindo
as regras de polaridade

Base do globo


