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Model : GSP 103

Kullanım Kılavuzu
Sıvaaltı Spot Armatürü

USER GUIDE
Recessed Downlight Luminaire

www.gestas.com.tr

Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Litros Ayvalıdere Sok.
No:5 Topkapı - İstanbul / TÜRKİYE

FABRİKA (Factory) :

Tel : +90 (212) 483 37 77
Fax: +90 (212) 483 44 54

info@gestas.com.tr

technic@gestas.com.tr

Sorularınız ve Teknik Destek için

For Inquiries or Technical Help

     GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN  HUSUSLAR!!!

1.Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2.Tüketiciye teslimden sonra, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3.Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, yetkili kuruluşlar / şahıslar haricinde yapılan hatalı
   elektrik tesisatları, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek
   hasar ve arızalar,
4.Yangın ve yıldırım düşmesi ile ilgili arızalar ve hasarlar
5.Tüketiciye teslimden sonra, arızalı parça veya mamüle müdahale etmek, tahrip edici sentetik maddelere maruz
   kalma, kaza,ihmal, ehliyetsiz kişilerce kullanma ve diğer kullanım hataları, ürünün dış yüzeylerinde gelebilecek
   hasarlar.
   Garanti Kapsamına girmez.

Ürünlerimiz,kullanım hatası olmaması ve elektriksel olarak  ehliyetli elemanların dışındaki şahıslar onarım ve/veya
     başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme,
     işçilik ve üretim hatalarına karşı; 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

     ISSUES RELATED TO WARRANTY THAT CUSTOMER MUST PAY ATTENTION!!!

1.Damages and failures occured due to users faults,
2.Damages and failures occured after delivering, during the loading, unloading and transportation,
3.Damages and failures occured due to voltage drop or over voltage, if the luminaire is not earth connected, if
   electrical wiring is not made by or an authorized service, using on a voltage system that is not specified on labels,
4.
5.Our warranty not cover damages occured after delivering due to self intervention defective parts or wrong
   treatment, in case of exposure to destroying synthetic substance, accident, neglect, in case of using this
   luminaire by unqualified users or other using errors and damages occured in outer surface.

All our products and components have 2 (two) years warranty except in case of the users errors and in using by
     unqualified electricians for installation and repair.

Damages and failures occured due to lighting strike and fire,
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TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİLER

ASSEMBLING AND ELECTRICAL CONNECTIONS

A. Check if the power supply from the mains is off.
B. The ceiling that will be installed should be cutten as 70 mm diameter which is at the sides of the fixture
     upwards through the holes in the ceiling
C. Power input is 220 / 230V.
D. Then push the springs which is at the sides of the fixture upwards through the holes in the ceiling
E. Turn on the power.
     ATTENTION : 
         - The lamps may becomes very hot.Do not touch the lamps before they becomes cold
         - For positioning or replacement of lamp, follow the instructions given by the lamp manufacturer, 
           which should be supplied with the lamp itself.

lnsert incoming power cable through the gate rubber and connect related phases.

MONTAJ ve ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR

A. Güç kaynağının kapalı olduğundan emin olun.
B. Montaj yapılacak tavanın 70 mm çapında kesilmesi gerekir.
C. Gelen şebeke kablosunu klemense bağlayın.Enerji girişi 220/230V.
D. Daha sonra armatürün yanlarında bulunan yayları yukarı doğru iterek tavan deliğinden içeri sokunuz.
E. Güç kaynağını açın.
     DİKKAT :
         -  Ampul çok ısındığından dolayı soğumadan önce dokunmayınız.
         -  Konumlandırma veya ampul değişimi esnasında ampul üreticisi tarafından verilmiş olan talimatlara uyunuz.

- Alüminyum Enjeksiyon & Elektrostatik Boyalı çerçeve 
- IP 20 Koruma Sınıfı
- Pratik ve Kolay Montaj
- Elektriksel / Elektronik kompanentler uluslararası kalite sertifikalarına sahiptir.

  Kullanım Alanları : İç mekanlar, Alçı tavan uygulamarı, Konferans Salonları, Alışveriş Merkezleri, 
    Koridorlar, Ofisler, Vitrinler

- Aluminium Injection  Frame
- IP 20 Protection Class
- Practical and Easy Installation
- Electrical / Electronic components used are high quality products that have international quality certificates
   
   Application: Interiors, Plaster Ceiling Applications, Conference Halls, Shopping Malls, Hallways, 
       Offices, Shopping Windows

& Electrostatic Painted

CONNECTION DIAGRAMS
BAĞLANTI DİYAGRAMLARI
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LIGHTING

GSP 103

This luminaire contains
built-in LED lamps and
has sockets for bulbs of
the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of
the energy class:

874/2012
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