
WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
T5 INTERGRATED FITTING

VT-035, VT-065, VT-125
 

Model Wa�s Lumens CRI
Beam 
Angle

Body 
Type

Long Life
On/Off 
Cycles

Dimension Input Power

VT-035 4W 360 >80 120 PC 30,000 Hours >15000 320x22.8x30mm AC:220-240V,50Hz

VT-065 7W 630 >80 120 PC 30,000 Hours >15000 580x22.8x30mm AC:220-240V,50Hz

VT-125 16W 1440 >80 120 PC 30,000 Hours >15000 1180x22.8x30mm AC:220-240V,50Hz

This marking indicates that this 
product should not be disposed 
of with other household wastes.

Caution, risk of 
electric shock.

WARNING!

TECHNICAL DATA

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation. 
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light 
source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced. 
3. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it 
shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or 
a similar qualified person in order to avoid a hazard
4. Install only by certified Electrician.

UP TO 100 WATTS TOGETHER
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BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a 
legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és 
óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon 
forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és 
készek a legjobb szolgálatra.A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A 
garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A 
cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen 
eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A 
termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a 
gyártási hibákra vonatkozik.

FELSZERELÉSI KÖVETELMÉNYEK
• Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.
• Működési környezeti hőmérséklet: -20°C-tól+ 45°C-ig
• Ne használjon egyenáramot

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
A. KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!
B. Kövesse az alábbi ábrát:

T5 INTEGRÁLT VILÁGÍTÓTESTHU

KAPCSOLÁSI RAJZ

SZERELÉSI RAJZ

Fig 1 Fig 2

Fig 3 Fig 4

1. Gyorsan csatlakoztatható 
duplaoldalú vezeték.

2. Huzalvágóval vágja le az összekötő 
vezeték egyik végét. Ügyeljen arra, hogy a 
vezeték szigetelése 5 mm-ig le van vágva.

3. Csatlakoztassa az összekötő vezetéket 
a rögzítő elemmel az alább látható 
módon.

4. K0sse tápforráshoz a csatlakozó vezeték 
végét, amelyet a bemeneti áramforrásra 
vágtak.

5. Csatlakoztatható T5 cső lehetővé 
teszi két lámpa összekapcsolását.

6. Az egyszerű összekötő 
vezeték lehetővé teszi a 
T5 rögzítő elemek 
rugalmas telepítését a 
sarokba történő 
beszereléshez, valamint a 
lineáris beszereléshez.

CSOMAGOLÁS
• T5 integrált rögzítő eleme (1 db.)
• Szerelő kapcsok
• Gyorsan csatlakoztatható 
duplaoldalú vezeték
• Csavarok


