
5Rated voltage: In accordance with the product label
Rated power:  In accordance with the product label
القدرة الكهربائية: طبقا مللصق املنتجاجلهد الكهربائي : طبقا مللصق املنتج

تنبيهات :١. يجب تثبيت وحدة ا�نارة حسب الجهد المقنـــن والتاكد من توصيل سلك التأريــــض. 
٢. يجب أن تتم عملية التركيب والتثبيت بواسطة فني مختص مع التأكد من فصل التيار الكهربائي.

٣. االنتباه جيدا عند تغيير المصباح أن ال تتعدى القدرة الكهربائية له تلك المذكورة بملصق المنتج.
٤. عند حدوث أي تلف بالسلك الكهربائي للمنتج أو وجود أي خطر، اتصل حاًال بفني مختص للقيام بإجراءات السالمه الالزمة.

Attentions: 
1. The lamp must be installed in rated voltage and assure safety earth for class I lighting products.
2. Installing and fixing the lamp should be processed by professional under the condition power off.
3. when change the lamp bulb please noted that max wattage shouldn’t exceed the labeled wattage.
4. If the external electrical wire damage please changed by the professional in time in case of any danger. 

First step :
Cut off the power then open the hole on 
the ceiling according to the open hole size 
as per the figure 2.

الخطوة ا²ولى : 
افصــل التيــار ثــم قــم بقــص فتحــة الســقف حســب 

المقاس المبين بالصورة رقم ٢

ــالك  ــل ا²س ــم وصِّ ــل ث ــدوق التوصي ــح صن ــم بفت ــة : ق ــوة الثاني الخط
داخــل علبــة التحكــم. يرجــى ا�نتبــاه: توصيــل "L" بالخــط المباشــر، 
توصيــل "N" بالخــط المحايــد، توصيــل بخــط التأريــض. بالنســبة لتوصيل 
مصبــاح الليــد بوحــدة التحكــم يرجــى العلــم أن: الســلك ا²حمــر 

مخصص للموجب "+" والسلك ا²سود للسالب "-" حسب الصورة ٢

Second step: open the connector box, connect the
wires to the control gear, Please note: "L" connect to
live line"N" connect to neutral line,"    " connect to
the earth. For LED version, read wire is for control
gear's"+" black wire is for control gear's"-" as the
drawing 2 on the left.

Third step: insert the light housing into the
ceiling hole as drawing 3 and fix it as drawing 4.

Forth step: Insert the GU10 lamp in the GU10 holder as per 
figure 5, then switch on electricity.

ــا  ــقف كم ــة الس ــل فتح ــي داخ ــار الخارج ــع ا�ط ــة: ض ــوة الثالث الخط
فــي الرســم البيانــي رقــم ٣  بعــد ذلــك  قــم  بتثبيتــه كمــا في الرســم 

البياني رقم ٤

١٠ فــي القاعــدة  : قــم بتثبيــت مصبــاح جــي يــو  الرابعــة  الخطــوة 
المخصصة له طبقÂ للصورة رقم ٥ ثم قم بتوصيل التيار الكهربائي. 
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تعليمات التركيب
Installation instructions
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