SISTEMA FIT DE EMBUTIR
CEGO

MAIS00077

Parabéns! Você optou por um produto de primeira linha.

SUPORTE
COM MOLA

PINO
PLÁSTICO

MOLA

SUPORTE COM
MOLA

HASTE

TAMPA

PERFIL

1º Faça o nicho do sistema com 43mm
de largura.
2º Encaixe a tampa na extremidade do
sistema, posicione o pino plástico na
furação e fixe-o.

SL0160 500X52X70MM
SL0161 1000X52X70MM
SL0162 1500X52X70MM
SL0163 2000X52X70MM
SL0164 2500X52X70MM
SL0165 3000X52X70MM
SL0167 295X295X70MM
SL0168 325X52X325MM
SL0169 220X52X70MM
SP0381 220X52X185MM
SP0382 220X52X160MM

FIG.01
3º Encaixe o SUPORTE COM A MOLA na
superfície do perfil. (Para fixar o suporte basta
flexiona-lo no perfil até clicar a haste)
OBS: No caso de união entre dois perfis
posicionar o suporte com mola conforme a FIG.01.
O suporte funciona como guia para alinhar todo o
sistema.

PERFIL

FORRO

4º Faça a ligação elétrica do
produto. (Passo válido apenas
para os produtos SP0381 e
SP0382).

PESO. LIQ. 0,544kg
PESO. LIQ. 1,043kg
PESO. LIQ. 1,512kg
PESO. LIQ. 2,010kg
PESO. LIQ. 2,480kg
PESO. LIQ. 2,948kg
PESO. LIQ. 0,563kg
PESO. LIQ. 0,589kg
PESO. LIQ. 0,242kg
PESO. LIQ. 0,370kg POT MÁX. 50W
PESO. LIQ. 0,423kg POT MÁX. 50W

7°Para a troca de lâmpadas
basta retirar o ANEL TRAVA.
Caso haja dificuldade no
desencaixe, utilize uma chave
de fenda como indicado na
figura acima. (Passo válido
apenas para os produtos
SP0381 e SP0382).

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: 3 anos contra defeitos de fabricação.

Antes de qualquer ação desligue a corrente
elétrica. Limpe somente com flanela umedecida
com água, nunca utilize produtos químicos
ou abrasivos. Os materiais que compõem .
o produto são atóxicos.
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