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LIDO ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΥΠΟΣ: 400-402-403-404-405-415-418-419-435-400/03-435/03 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

• 230V ~ 50Hz 

• Κλάση Ι 

• Ντουί πορσελάνης Ε27 

• Το φωτιστικό δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση 

• Το φωτιστικό προορίζεται για σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση 

• Για τη σύνδεση του φωτιστικού χρησιμοποιούμε καλώδιο διπλής προστασίας 3G1.5 

• Το φωτιστικό δε συμπεριλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης τροφοδοσίας 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος 

• Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, με 
γνώση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων 

• Σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού αντικαταστήστε το άμεσα 

• Μην υπερβαίνετε τον αριθμό των Watt (W) που αναφέρονται στο φωτιστικό 

• Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην 

πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας 

• Το προϊόν πρέπει να συνδέεται με γραμμή προστατευμένη με διάταξη διαφορικού 

ρεύματος, με ονομαστικό παραμένον ρεύμα λειτουργίας που δε θα ξεπερνά τα 30ma 

(ρελέ διαρροής προστασίας) 

 

Η συσκευασία περιέχει: 

1 Φωτιστικό 
1 πλαστικό προστατευτικό για τη λυχνιολαβή (ντουί) 

2 σετ ούπα-βίδες για στήριξη στον τοίχο 
2 ελαστικούς παράκυκλους 

2 πλαστικές ροδέλες 

3 μακαρόνια για επιπλέον προστασία των αγωγών τροφοδοσίας  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
 

Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

• Αφαιρούμε το πλέγμα και το γυαλί του φωτιστικού, ξεβιδώνοντας τις πεταλούδες ή τις 

βίδες του πλέγματος 

• Σημαδεύουμε την επιφάνεια που θα στηρίξουμε το φωτιστικό 

• Με ένα τρυπάνι ανοίγουμε οπές στην επιφάνεια στήριξης και βάζουμε τα ούπα 

• Περνάμε την πλαστική ροδέλα και τον ελαστικό παράκυκλο  
(κατά τη σειρά που περιγράφονται) μέσα από τις βίδες 

• Βιδώνουμε τη βάση του φωτιστικού σώματος με τις παραπάνω βίδες 

 

Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
 

• Περνάμε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από το στυπιοθλήπτη 

• Συνδέουμε τους αγωγούς φάσης και ουδέτερου (καφέ-μπλε) στη λυχνιολαβή (ντουί), 

αφού έχουμε καλύψει τους αγωγούς με προστατευτικό μακαρόνι 

• Ο αγωγός κίτρινο-πράσινου χρώματος μόνωσης (γείωση) συνδέεται στη λυχνιολαβή 

(ντουί), με τη βίδα, στην περιοχή με το σύμβολο της γείωσης   

• Τοποθετούμε το πλαστικό προστατευτικό στη λυχνιολαβή (ντουί) 

• Με ένα κλειδί σφίγγουμε το στυπιοθλήπτη ώστε να εξασφαλιστεί η συγκράτηση του 

καλωδίου και η στεγανότητα του φωτιστικού 

• Τοποθετούμε το λαμπτήρα στη λυχνιολαβή (ντουί) 

• Τοποθετούμε το γυαλί με το λάστιχο και το πλέγμα και τα βιδώνουμε με προσοχή 
προκειμένου να διασφαλισθεί η στεγανότητα του φωτιστικού 

• Τροφοδοτούμε το φωτιστικό με ρεύμα για την ενεργοποίησή του 

 

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
 

• Διακόψτε την παροχή ρεύματος 

• Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση του λαμπτήρα προτού 

κρυώσει πλήρως, μπορεί να σας προκαλέσει έγκαυμα 

• Ανοίξτε το κάλυμμα πρόσβασης του λαμπτήρα 

• Περιστρέψτε το λαμπτήρα έξω ελαφρά  

• Μην αγγίζετε το λαμπτήρα με γυμνά χέρια 

• Πάντα να χρησιμοποιείτε καθαρά προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε το λαμπτήρα 

• Χρησιμοποιήστε μια καθαρή πετσέτα για να καθαρίσετε το λαμπτήρα εάν κατά λάθος  
τον αγγίξετε 

• Κατά την αλλαγή λαμπτήρα, παρακαλώ περιστρέψτε τον λαμπτήρα στην υποδοχή  

προσεκτικά  

• Πριν από την επαναφορά της παροχής ρεύματος, επανατοποθετήστε το κάλυμμα  
του λαμπτήρα ώστε να διασφαλισθεί η στεγανότητα του φωτιστικού 

 

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που 
προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση του προϊόντος 

 
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: LIDO Βιοτεχνία 

Φωτιστικών ΕΠΕ, Τηλ. 210 958 5448 

 


