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אזהרה: יש לקרוא את ד� הוראות הנ"ל ולוודא את הבנתו המלאה לפני ההתקנה.
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ניקוי:
לניקוי המוצר יש להשתמש במטלית רכה ויבשה. אי
 להשתמש בחומרי� לחי�, מחו�פ�י�, ממ�י�, חומרי ניקוי או כל חומר העלול להולי� חשמל.

 2x ה לבורג�מכ

 4x בורג

כלי נדרשי�: אביזרי�:

התקנה:

שימוש:

הוראות בטיחות חשובות:
לפני התקנת המוצר, יש לבחו
 ולוודא כי אי
 כל �ימ
 לפג� במוצר או באריזתו. במקרה וישנו פג�, אי
 להתקי
 את המוצר או להפעילו.

במקרי� של אי הבנה בתהלי� ההתקנה, יש לקרוא לחשמלאי מו�מ� להמש� ביצוע ההתקנה.
יש לוודא כי המוצר מותק
 על גבי משטח חלק וישר. אי
 לבצע התקנה במקרה והמשטח אינו ישר או ישנ� הבדלי מפל�י� באזור ההתקנה.

יש לוודא כי במקו� בו מותק
 המוצר ישנו מפ�ק פחת מחובר ותקי
 המג
 מפני התחשמלות.
יש לוודא כי מי� לא יחדרו למוצר.

וודא/י את מ�פר הדג�/מק"ט שרכשת וקדח/י חור
במשטח ההתקנה באמצעות מקדחה, מקדח כו�

ומ�ור חשמלי. החור צרי� להיות לפי המידות
המצויינות ליד מ�פר הדג� שבטבלה בעמוד הבא.

ה�ר/י משני צידי המוצר את מכ�י הברגי�
על ידי משיכת� לצדדי�.

חבר/י  את מחבר ה GST למקור חשמל.

הרכב/י את מכ�י הברגי� על ידי החלקת� פנימה.הכנ�/י את המוצר לתו� החור. קבע/י את המוצר בעזרת ארבעת הברגי�.

ה- Innera Piatto מוכ� לשימוש.

מ�ור חשמלימקדחה/מברגה מקדח כו�
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0726811931813

0726811931820

0727363257086

0769978901992

0769978901787

0726811932087

0769978897721

0769978897752

0727363256416

0727363256423

0727363256430


מתא� ל 4 קי�טו

מתא� ל 8 קי�טו

 3x2.5mm² ‘2 שקעי� ע� כבל 1מ

2 שקעי� ומתא� ל 2 קי�טו

USB 
2 שקעי� ומטע

4 שקעי� ומתא� ל 2 קי�טו

 3x2.5mm² ‘ק רוקר וכבל 4מ�4 שקעי�, מפ
 RV-K 3x2.5mm² 4 שקעי� ע� כבל

 RV-K 3x2.5mm² 1 ע� כבלP+N ק�4 שקעי� + מפ
 RV-K 3x2.5mm² ע� כבל UPS -4 שקעי� אדומי� ל

 RV-K 3x2.5mm² 1 ע� כבלP+N ק�מפ + UPS -4 שקעי� אדומי� ל

IP-20

IP-40

IP-22

IP-32

IP-32C

IP-54

IP-54R

IP-44

IP-44R

IP-44

IP-44R

142

228

163

206

206

292

292

249

350

249

350

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

www.eufficio.com Engineered in Germany

חת� חורמ�פר קטלוגי רוחב (W) מ“מתיאורדג� אור� (L) מ“מ

טבלת התקנה:

L

W


