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تعليمات للتركيب واالستعمال السليم
تحذير! 

يمكن ضمان سالمة هذه التركيبة فقط في حالة مراعاة هذه التعليمات أثناء التركيب وأثناء االستعمال. يرجى حفظ تعليمات السالمة 
هذه. 

مالحظات:
- عند التركيب وعند العمل في الجهاز، تأكد من فصل مصدر الطاقة. 

- ال يمكن تعديل الجهاز بأي حال من األحوال وال التالعب فيه. إن أي تعديل قد يضر السالمة مما يجعل الجهاز خطراً. ترفض 
FLOS تحمل أي مسؤولية تجاه المنتجات التي تم تعديلها.

- في حالة تلف الكابل الخارجي، يجب أن تستبدله FLOS أو موظفين مؤهلين من أجل تجنب أي خطر.
- يجب توصيل هذا الجهاز بنظام تأريض فعال لكي يعمل بأمان وبشكل صحيح.

- الجهاز ال يمثل أي خطر انبعاثات ضوئية.  
- ال يستطيع العميل استبدال مصدر الضوء. اتصل بـ FLOS للحصول على معلومات. 

- يشير الرمز الذي يظهر على الجهاز إلى وجوب التخلص من المنتج بطريقة تختلف عن التخلص من القمامة الحضرية. 
بيانات فنية

2620 ليد )إجمالي 170 واط(.
تعليمات التنظيف

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء والصابون لتنظيف الجهاز أو استخدم منظف معتدل لألوساخ الصعبة إذا لزم األمر. 
تحذير: ال تستخدم الكحول أو المذيبات األخرى.

INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!
The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please 
retain these instructions safety.

REMARKS
- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
-  The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing 

the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified. 
-  Should the external trailing cable get damaged,it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order 

to avoid any danger.
- This appliance must be connected to an efficient grounding system in order to work safely and correctly.
- The device carries no risk of photobiological emissions.
- The light source cannot be replaced by the customer. Contact FLOS for information.

TECHNICAL DATA 
2620 LED )170W Total(.

CLEANING INSTRUCTIONS
Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt. 
Warning : do not use alcohol or other solvents.
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.)B( عن القرص )A( صورة 1  افصل الوردة
 .)D( عن تركيبة الجدار )A( الووافصل ردة )C(صورة 2  فك البراغي

Fig.1 Separate the rose )A( from the disc )B(.
Fig.2 Undo the screws )C( and separate the rose )A( from the wall attachment )D(.

Fig.1   1 صورة
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Fig.2   2 صورة
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 صورة 3  ركب تركيبة الجدار )D( على السقف بالبراغي وبقطع التثبيت البالستيكية مع الحرص على تمرير كابالت الطاقة من خالل   
الفتحة )E(. مالحظة: قم باختيار قطع التثبيت البالستيكية الصحيحة لسطح التركيب.  

Fig.3 Fix the wall attachment )D( to the ceiling with the screws and expansion plugs taking care to pass the power   
  cables through the eyelet )E(. NOTE: choose the right expansion plugs for the mounting surface.

Fig.3   3 صورة
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يمكن أن يشتغل الجهاز بالمفتاح )مضاء/مطفي on-off( أو في وضع التعتيم:
.)F( صورة 4  المفتاح: أوصل الكابالت بالمجموعة الطرفية

 .)G( وأوصل كابالت التعتيم بالمجموعة الطرفية )F( صورة 5  التعتيم: أوصل كابالت الطاقة بالمجموعة الطرفية

The de vice can work in SWITCH )on-off( mode or in DIMMING mode:
Fig.4 SWITCH: connect the power cables to the terminal block )F(.
Fig.5 DIMMING: connect the power cables to the terminal block )F( and connect the cables for the dimming to the   
  terminal block )G(.

Fig.4   4 صورة
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Fig.5   5 صورة
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SWITCH DIMMING

صورة 6  خذ صواني حمل الحلقات الـH( 5( وحامل الساق )I( من العبوة وضعها على األرض للتحضير لمرحلة التجميع المقبلة.
 .)I( في الحامل )L( صورة 7  دخل الساق

Fig.6 Take the 5 ring bearing trays )H( and the stem stand )I( out of the packaging and position them on the ground to  
  prepare for the next assembly phase.
Fig.7 Insert the stem )L( into the stand )I(.

Fig.6   6 صورة
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Fig.7   7 صورة
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  )M( مع البدء من األسفل إلى األعلى ومن األصغر إلى األكبر. اربط قطع تثبيت الساق )L( على الساق )H( صورة 8  ركب الحلقة
.)N( باستعمال الخطاف  

صورة 9  ركب الحلقة )H( إلى الساق )L( بالبرغي )O( باستخدام المفك الذي يتم توفيره.  

Fig.8 Mount the ring )H( on the stem )L( starting from the bottom upwards and from the smallest to the largest ring;   
  couple the stem’s plug )M( with the ring’s jack )N(.
Fig.9 Fix the ring )H( to the stem)L( with the screw )O( using the spanner provided.

Fig.8   8 صورة
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Fig.9   9 صورة
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صورة 10  ركب الحلقات بحسب ما يشار إليه في الرسم.
 )Q( عبر الفتحة 2؛ مرر كابل الصلب )R( ومرر كابل الطاقة )B( من خالل الفتحة 1 من القرص )Q( صورة 11  مرر كابل الصلب

عبر الفتحة 3 من الوردة )A( وكابل الطاقة )R( عبر الفتحة 4.  
    
Fig.8 Mount all the rings as indicated in the figure.
Fig.9 Pass the steel cable )Q( through hole 1 of the disc )B( and the power cable )R( through hole 2; pass the steel   
  cable )Q( through hole 3 of the rose )A( and the power cable )R( through hole 4.

Fig.11   11 صورة

R

B

Fig.10   10 صورة
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صورة 12  فك الحزقة )S( ومرر كابل الصلب عبر )Q(. ليكون من الممكن ضبط االرتفاع، تم تجهيز الجهاز بأداة تسمح بمرور كابل   
الصلب في االتجاهين. يتم ذلك عن طريق دفع حزقة السالمة )S( إلى األعلى؛ عند الوصول إلى الطول المرغوب، اقطع أي زيادة    

 .)T( واربط الكابل عن طريق شد البراغي  

Fig.12 Loosen the safety nut )S( and thread the steel cable through )Q(. In order to be able to adjust the height, the   
  device is fitted with a device that allows the steel cable to run in both directions. This is done by pushing the   
  safety nut )S( upwards; once you have reached the desired length, cut off any excess and fasten the cable by  
  tightening the screws )T(.

Fig.12   12 صورة

صورة 13  مرر كابل الطاقة )R( من خالل دليل التمرير )U( وشد البراغي )V(؛ وبعدها اقطع كابل الطاقة الزائد وقم بعمل التوصيالت  
 .)G( الكهربائية في المجموعة الطرفية  

Fig.13 Pass the power cable )R( through the fairlead )U( and tighten the screws )V(; then cut the excess power cable   
  and make the electrical connections in the terminal block )G(.

Fig.13   13 صورة
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.)C( من خالل تثبيتها بالبراغي )A( صورة 14  أعد تركيب الوردة
  .)Z( وأزل الغشاء الحامي )B( صورة 15  أعد وضع القرص

Fig.14 Remount the rose )A(, fixing it with the screws )C(.
Fig.15 Reposition the disc )B( and remove the protective film )Z(.

Fig.14   14 صورة Fig.15  15 صورة
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