
®
PROFESSIONAL LIGHTING CENTER

5

4

2

1

3

TRACKLIGHT ASSEMBLY MANUAL / RAYSPOT KULLANMA KILAVUZU

IP

Place the adaptor (spot) to track in directly vertical position. Before that you place the 
spot to track in correct position. Longer side of adaptor and track should stay in 
opposite directions.

Adaptörü (spotu) raya dikey konumda yerleştiriniz. Adaptörün ve rayın uzun kenarları 
birbirine zıt pozisyonda olduğuna dikkat ediniz.

Afterwards switch on the adaptor by pushing the latch in horizontal direction.

Armatürü raya yerleştirdikten sonra mandalı yatay konumda itiniz. Bundan sonra ürüne 
elektrik gelecektir.

After placing the armature on track, please lock the plastic arm on the opposite side of 
the ballast housing by pushing gently on horizontal direction.

Armatürü raya yerleştirdikten sonra balast kutusunda yer alan plastik kolu yatay düzlemde 
haifçe iterek ürünü raya kilitleyiniz.

Switch the number on the adaptor to three. This means the fitting will be appropriate 
for phase three usage. Alternatively you can run the spotlight in phase-1 and phase-2 
options.

Adaptör üzerindeki numarayı üç konumuna getirerek ürünü 3-fazlı elektrik düzeneğine 
uygun hale getirilmiş olacaktır. Alternatif olarak armatürü faz-2 ve faz-1 seçeneklerinde de 
çalıştırabilirsiniz.

If you would like to remove the adaptor from track, first again push back both the latch 
and plastic arm to original position and afterwards remove the spot from track in the 
position shown in figure-5.

Spotu tekrar raydan çıkarmak istedğinizde, mandalı ve plastik kolu tekrar ilk pozisyonuna 
getirin ve şekil-5’de görülen pozisyonda raydan çıkarınız.



1- The protection rating is IP20. Please avoid splashing water. The fixture must be used indoor only.
1- Armatür koruma sınıfı IP20 olup herhangibir şekilde su ile temasını sakınınız. Ürün iç mekan kullanımı içindir.

2- Please follow up the assembly steps very carefully. Make the mechanical and electrical connections carefully.
2- Ürün montaj çizelgesini dikkatlice takip ediniz. Elektriksel ve mekanik montaj basamaklarını dikkatlice takip ediniz.

3- Assembly should be carried on by skilled electricians only.
3- Montaj yalnızca tecrübeli elektrikçiler tarafından yapılması tavsiye edilir.

4- Fixture is at class 1 category and earth continuity test has been done.
4- Ürün klas 1 kategorisinde olup toprak sürekliliği testleri yapılmıştır.

WARNING


