
DoğanLed olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %9 tolerans dikkate alınmalıdır. / DoğanLed, the dimension given in 
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of 
%9 should be taken into account in the declared values.

Kullanım Kılavuzu / User Manual 

- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. / Read the user manual carefully.

- Ürünlerin montajı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. / Installation of the 
products should only be done by qualified personnel.

- Ürün montajından önce elektrik enerjisinin kesilmiş olduğundan emin olunuz. / Before 
assembling the product, make sure that the electrical energy is cut off.

- Ürün montajında kullanılacak aparatları ve vidaları doğru ve ürüne zarar vermeyecek 
şekilde kontrollü bir şekilde monte ediniz. / Assemble the apparatus and screws to be used in 
product assembly correctly and in a controlled manner so as not to damage the product.

- Ürünü teknik bilgi kılavuzunda belirtilen değerler dışında çalıştırmayınız. 
Ürünü belirtilen amaç dışında kullanmayınız. / Do not try to operate the product other than 
the values specified in the technical information guide. Do not use the product for other than the 
specified purpose.

- Hasar görmüş, nakliye esnasında darbe görmüş veya arızalı ürünleri kullanmayınız. / 
Do not use damaged, damaged or defective products during transportation.

- Çalışmakta olan ışık kaynağına yakından bakmayınız. / Do not look closely at the working 
light source.

- Üründe kullanılan parçaların değişimi,onarımı yalnızda üretici veya üretici servisi 
tarafından yapılmalıdır. / The parts used in the product should be replaced or repaired only by 
the manufacturer or the manufacturer's service.

- Ürünün usulüne uygun olmayan kullanımı ve montajından kaynaklanan hasarlardan ve 
yaralanmalardan ''Kolaylık Elektrik San. ve Tic. A.Ş'' sorumlu tutulamaz. / ''Kolaylık Elektrik
San. ve Tic. A.Ş” cannot be held responsible.

Montaj Talimatı / Assembly Instruction

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Tavan ver�len ölçüde kes�l�p, yay yardımıyla sab�tlen�r. Elektr�k bağlantısı yapılır...                                                                         
The ce�l�ng �s cut to the g�ven s�ze and fixed w�th the help of a spr�ng.. Electr�cal connect�on �s made.                                                            
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