Parabéns! Você optou por um produto de primeira linha.
INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO
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Produto indicado para áreas
internas.
1º O produto pode ser
montado com luz indireta ou
direta, posicione o difusor
acrílico de acordo com sua
preferência.
2° Posicione os TUBOS em
suas respectivas furações na
BASE como indica a seta.

3° Passe os cabos,
VERMELHO E PRETO pela
furação da BASE.
4° Fixe os tubos na base com
os parafusos allen, utilizando a
chave allen que acompanha o
produto.
5° Faça esse processo com os
quatro TUBOS.

O produto contém 4 barras com cabos VERMELHOS (+) e PRETOS (-).
6º Faça uma ligação em série das 4 barras, unindo o fio vermelho (+)
de uma barra com o fio preto (-) de outra barra conforme imagem
acima. Obs: Utilize apenas 3 cabos vermelhos (+) e pretos (-) nessa
ligação (conforme imagem acima).
7º Conecte o cabo vermelho (+) restante no conector vermelho do
DRIVER, repita esse processo com o cabo preto (-) restante no
conector preto do DRIVER.

ATENÇÃO!
Manual de instalação
para a peça 685LED

8º Faça a furação de fixação
9º Passe os fios da rede pela base e
deixe de espera.
10º Fixe a peça no teto/parede
utilizando o conjunto de fixação
(bucha/parafuso) que acompanha o
produto.
11º Faça a ligação do driver na rede
elétrica.
12º Encaixe a TAMPA na peça, e ela
ficará fixa pelas molas nas
cavidades do tubo, como mostra a
FIG. acima.

685LED3 3000K 3696LM 127/220V 564X564X132MM PESO LÍQ 1,186kg POT MÁX 33,6W 685LED4 4000K 3696LM 127/220V 564X564X132MM PESO LÍQ 1,186kg POT MÁX 33,6W

Atenção

Importante

Limpeza e Manutenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto
e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por
profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado
necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e
instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham
o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das
instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da
garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado.
GARANTIA: 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Antes de qualquer ação desligue a corrente
elétrica. Limpe somente com flanela umedecida SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
com água, nunca utilize produtos químicos
Rua Sonia, 101
ou abrasivos. Os materiais que compõem .
Suzano SP / Ind. brasileira
o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br

Parabéns! Você optou por um produto de primeira linha.
INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO
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Produto indicado para áreas
internas.
1º O produto pode ser
montado com luz indireta ou
direta, posicione o difusor
acrílico de acordo com sua
preferência.
2° Posicione os TUBOS em
suas respectivas furações na
BASE como indica a seta.

3° Passe os fios, VERMELHO E
PRETO pela furação da BASE.
4° Fixe os tubos na base com
os parafusos allen, utilizando a
chave allen que acompanha o
produto.
5° Faça esse processo com os
quatro TUBOS.
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O produto contém 2 barras com cabos VERMELHOS (+) e PRETOS (-)
identificados com a ANILHA 1 e 2 barras identificadas com a ANILHA 2.
6º Faça uma ligação em série das 2 barras identificadas com a ANILHA
1, unindo o fio vermelho 1(+) de uma barra com o fio preto 1(-) de outra
barra. Em seguida conecte o cabo vermelho 1(+) no conector vermelho
do DRIVER1 conforme imagem acima. Repita esse processo com o
cabo preto 1(-) no conector preto do DRIVER1.
7º Faça o processo anterior com as 2 barras identificadas com a
ANILHA 2 no DRIVER2.

ATENÇÃO!
Manual de instalação
para a peça 686LED

8º Faça a furação de fixação
9º Passe os fios da rede pela base e
deixe de espera.
10º Fixe a peça no teto/parede
utilizando o conjunto de fixação
(bucha/parafuso) que acompanha o
produto.
11º Faça a ligação do driver na rede
elétrica.
12º Encaixe a TAMPA na peça, e ela
ficará fixa pelas molas nas
cavidades do tubo, como mostra a
FIG. acima.

686LED3 3000K 5536LM 127/220V 865X865X132MM PESO LÍQ 1,804kg POT MÁX 48,8W 686LED4 4000K 5536LM 127/220V 865X865X132MM PESO LÍQ 1,804kg POT MÁX 48,8W

Atenção

Importante

Limpeza e Manutenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto
e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por
profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado
necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e
instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham
o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das
instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da
garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado.
GARANTIA: 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Antes de qualquer ação desligue a corrente
elétrica. Limpe somente com flanela umedecida SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
com água, nunca utilize produtos químicos
Rua Sonia, 101
ou abrasivos. Os materiais que compõem .
Suzano SP / Ind. brasileira
o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br

