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6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.1. Шамшырақты қорабынан алыңыз да, бүтіндігін тексеріңіз.

6.2. Шамшырақты құрастыру:
- Егер шамшырақтың төбелік тостағының ішінде ілмек түріндегі бекіткіші 

болса: тостақтың астындағы бұранданы босатыңыз, тостақты төмен түсіріңіз де, 
оған шамшырақты жалғап, төбедегі ілмекке іліңіз, сымдарын жалғаңыз да, 
тостақты көтеріп, бұрандамен бекітіп қойыңыз.

- Егер шамшырақтың құрастыру тостағының ішінде тақтайша болса:
құрастыру тақтайшасын ағытып алыңыз да, оны төбеге (қабырғаға) бекітіңіз, 
сымдарды жалғаңыз, төбелік тостақтың бүйірінен бекіткіш бұрандалармен бекітіп 
қойыңыз.

- Егер тұғыры бар, жапсарластыратын шамшырақ болса: шыныны 
ағытып алыңыз, тұғырды қабырғаға (төбеге) бекітіңіз, сымдарды жалғаңыз да, 
шыныны орнына салыңыз. Егер шамшырақтың тұғыры ағаштан жасалған болса, 
оны арнайы саңылаулар арқылы қабырғаға бекітіңіз.

- Шамды, торшерді, үстелді орнықты жерге орнатыңыз.

6.3. Құрастырардан бұрын сымдардың таңбаламасына назар аударыңыз: N -
нөл, L - фаза жəне, қорғау класы I болған жағдайда – жерге тұйықтау 
(сары-жасыл). Тоқ беретін сымдарды (бір түсті) қысқыш қалыпқа жалғаңыз.
Шамшырақ бөлек жағылатын болса, сымдардың таңбаламасы L, N, L болады.
- Егер шамшырақта жерге тұйықталған сым (екі түсті, сары-жасыл) болса, онда 
оны жерге тұйықтау қысқышына жалғаңыз.

6.4. Егер шам металл беткі қабатқа орнатылған болса, беткі қабат жерге 
тұйықталған немесе жерге тұйықтау қондырғысына жалғанған болуға тиіс.
Шамның барлық техникалық сипаттамаларын зейін қойып оқыңыз. Сəйкестік 
белгілеріне назар аударыңыз.

6.5. Шамдарды шамшырақтың цокольдеріне орнатыңыз.

6.6. Шамшырақты электр тарату желісіне жалғаңыз.

6.7. Егер шамшырақ кірлесе, оның беткі жағын жұмсақ құрғақ матамен 
тазалаңыз. Еріткіштерді немесе басқа жеміргіш жуғыш заттарды қолдануға 
болмайды. Шамшырақтың электрлік бөліктеріне су тигізуге болмайды.
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1. Произведите отключение электропитания световых приборов в помещении, где планируется установка светильника;
2. Извлеките светильник из упаковки;
3. Отсоедините   инсталляционную пластину светильника от потолочной чаши;
4. Приложите пластину и, через её прорези обведите карандашом отверстия для  крепления (рис 1,2);
5. Просверлите отверстия в потолочном перекрытии, соответствующим диаметру пластиковой вставки (дюбеля) 
из комплекта поставки (рис 3);
6. В полученные отверстия вставьте дюбели из комплекта поставки и закрепите пластину саморезами из комплект (рис 3,4);
7. Произведите сборку светильника согласно схеме (рис. 5,6)
8. Произведите подключение проводов  потолочной электропроводки помещения, к  соответствующим проводам  
контактной  клеммы LED драйвера светильника (рис.7);
9. Соедините и закрепите потолочную чашу светильника с инсталляционной пластиной потолочного крепления (рис 8,9);
10. Включите электропитание приборов освещения в помещении.

*Дополнительную информацию по сборке светильника вы можете получить
 у официального представителя.
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Управление

Пульт работает от батареек типа ААА (не входит в комплект)

Включение

Регулировка яркости 
(увеличение)

Смена цветовой 
температуры на холодный, 
тёплый или нейтральный 
(дневной) свет

Холодный свет,
максимальная яркость

Режим «Ночник»

Выключение

Регулировка цветовой
температуры
(к тёплому свету)

Регулировка цветовой 
температуры
(к холодному свету)

Регулировка яркости 
(уменьшение)

Тёплый свет,
максимальная яркость

Режим нейтрального 
(дневного) света. 
Максимальная яркость

Включение/отключение 
вспомогательного света
при наличии

Индикатор работы 
инфракрасного передатчика
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