
EN - Safety instructions - Installation instructions

2- BEWARE! Make sure the luminaries are always disconnected from the 
mains supply during wiring, installation and maintenance work. 
Before starting the installation, make sure the power is switched off.

1- Installation may only be carried out by authorized specialists. Electrical 
components must be connected by qualified electricians.

3- This fixture is suitable for indoor use only (not suitable for wet 
area). The luminary is exclusively used for lighting and is to be installed 
in accordance with the national regulations. Any other use or installation 
is regarded as "non according to instructions".
4- The luminaries with F mark are suitable for installation on 
normally flammable surfaces (for example wood and wood-based 
materials of more than 2 mm thickness ).

5- Do not put the luminary on surfaces that are wet, recently painted or
on electrical connections.

6- Always be sure to keep a minimum spacing of more than 0.5m (50cm)
between the luminary and the illuminated surface.

10- Cleaning is limited to the external parts of the luminary. During 
cleaning, make sure that moisture has not penetrated the luminary or its 
electrical parts.

9- Make sure that the bulbs you use are the right type and wattage for 
the light fixture. Do not exceed the MAX WATT value written on 
the fixture.

KEEP THESE INSTRUCTIONS 
FOR FURTHER REFERENCE.

FR - Instructions de sécurité et de montage

2- ATTENTION ! Toujours travailler sans tension lors du câblage, de 
l'installation et de l'entretient des luminaires. Avant de commencer 
l'installation, s'assurer que le courant d'alimentation est coupé. 

1- L'installation et la mise en route doivent obligatoirement être effectués
par des spécialistes autorisés. Les connections électriques doivent être
assurées par un électricien qualifié.

3- Ce luminaire est prévu pour un usage en intérieur uniquement. Il doit
être installé dans une pièce ou une exposition directe à l'eau est évitée. 
Le luminaire est exclusivement réservé à l'éclairage et doit être installé
conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Tout 
autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".
4- Les appareils munis du symbole F peuvent être montés sur des 
surfaces normalement inflammables (comme par exemple du bois de 
2mm d'épaisseur minimum). 
5- Ne pas poser ou monter le luminaire sur des surfaces humides, 
récemment peintes ou sur les connecteurs électriques.
6- L'appareil doit se trouver à une distance minimale de 0,5m (50cm) de 
l'objet éclairé.
7- Ne jamais couvrir le luminaire. Faites extrêmement attention de ne
jamais laisser de tissus, journaux, livres sur un luminaire, même éteint.

10- Le nettoyage et l'entretient doivent être limités aux parties 
extérieures du luminaire. Durant le nettoyage s'assurer d'éviter les 
infiltrations d'eau à l'intérieur du luminaire ou dans les parties électriques.

9- Assurez-vous de toujours utiliser le bon type de lampe et de ne pas 
dépasser la valeur MAX WATT inscrite sur le luminaire.

GARDER CES INSTRUCTIONS 
POUR REFERENCE.

7- Do not cover the luminary. Be really careful with cloths, newspapers, 
books…

EN - Safety instructions - Installation instructions

Protection class I. The ground 
cable (green/yellow) must be 
connected. If there is not a mains 
supply with a protective ground 
wire available, the product must 
not be connected/used there.

KEEP THESE INSTRUCTIONS 
FOR FURTHER REFERENCE.

FR - Instructions de sécurité et de montage

Protection de classe I. Le 
raccordement à la terre est
obligatoire. Si le câble
d'alimentation n’a pas de fil de terre, 
ce produit ne doit pas être utilisé.

GARDER CES INSTRUCTIONS 
POUR REFERENCE.

Pendant, Ceiling, Wall luminaries, class I + F

Suspensions, Plafonniers et Appliques, classe I + F Suspensions, Plafonniers et Appliques, classe I + F

8- Ceiling and wall installation: Make holes of the adequate diameter for 
plastic anchors. Position the anchors in the holes. Connect the luminary 
to the existing power cord. Fix the luminary using adequate screws. 

2- BEWARE! Make sure the luminaries are always disconnected from the 
mains supply during wiring, installation and maintenance work. 
Before starting the installation, make sure the power is switched off.

1- Installation may only be carried out by authorized specialists. Electrical 
components must be connected by qualified electricians.

3- This fixture is suitable for indoor use only (not suitable for wet 
area). The luminary is exclusively used for lighting and is to be installed 
in accordance with the national regulations. Any other use or installation 
is regarded as "non according to instructions".
4- The luminaries with F mark are suitable for installation on 
normally flammable surfaces (for example wood and wood-based 
materials of more than 2 mm thickness ).

5- Do not put the luminary on surfaces that are wet, recently painted or
on electrical connections.

6- Always be sure to keep a minimum spacing of more than 0.5m (50cm)
between the luminary and the illuminated surface.

10- Cleaning is limited to the external parts of the luminary. During 
cleaning, make sure that moisture has not penetrated the luminary or its 
electrical parts.

9- Make sure that the bulbs you use are the right type and wattage for 
the light fixture. Do not exceed the MAX WATT value written on 
the fixture.

7- Do not cover the luminary. Be really careful with cloths, newspapers, 
books…

8- Ceiling and wall installation: Make holes of the adequate diameter for 
plastic anchors. Position the anchors in the holes. Connect the luminary 
to the existing power cord. Fix the luminary using adequate screws. 

8- Installation sur un mur ou sous un plafond : Percer le support afin d’y
instaler les des chevilles plastiques adéquates. Connecter le luminaire à
l’alimentation électrique existante. Visser le luminaire en utilisant des vis
adéquates.

2- ATTENTION ! Toujours travailler sans tension lors du câblage, de 
l'installation et de l'entretient des luminaires. Avant de commencer 
l'installation, s'assurer que le courant d'alimentation est coupé. 

1- L'installation et la mise en route doivent obligatoirement être effectués
par des spécialistes autorisés. Les connections électriques doivent être
assurées par un électricien qualifié.

3- Ce luminaire est prévu pour un usage en intérieur uniquement. Il doit
être installé dans une pièce ou une exposition directe à l'eau est évitée. 
Le luminaire est exclusivement réservé à l'éclairage et doit être installé
conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Tout 
autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".
4- Les appareils munis du symbole F peuvent être montés sur des 
surfaces normalement inflammables (comme par exemple du bois de 
2mm d'épaisseur minimum). 
5- Ne pas poser ou monter le luminaire sur des surfaces humides, 
récemment peintes ou sur les connecteurs électriques.
6- L'appareil doit se trouver à une distance minimale de 0,5m (50cm) de 
l'objet éclairé.
7- Ne jamais couvrir le luminaire. Faites extrêmement attention de ne
jamais laisser de tissus, journaux, livres sur un luminaire, même éteint.

10- Le nettoyage et l'entretient doivent être limités aux parties 
extérieures du luminaire. Durant le nettoyage s'assurer d'éviter les 
infiltrations d'eau à l'intérieur du luminaire ou dans les parties électriques.

9- Assurez-vous de toujours utiliser le bon type de lampe et de ne pas 
dépasser la valeur MAX WATT inscrite sur le luminaire.

8- Installation sur un mur ou sous un plafond : Percer le support afin d’y
instaler les des chevilles plastiques adéquates. Connecter le luminaire à
l’alimentation électrique existante. Visser le luminaire en utilisant des vis
adéquates.

Pendant, Ceiling, Wall luminaries, class I + F

Protection class I. The ground 
cable (green/yellow) must be 
connected. If there is not a mains 
supply with a protective ground 
wire available, the product must 
not be connected/used there.

Protection de classe I. Le 
raccordement à la terre est
obligatoire. Si le câble
d'alimentation n’a pas de fil de terre, 
ce produit ne doit pas être utilisé.



GR – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κρεμαστά,Οροφής,Επίτοιχα class I + F

1- Η εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του φωτιστικού πρέπει να γίνεται πάντοντε
από διπλωματούχο ηλετρολόγο.

2- Προσοχή : Βεβαιωθήτε ότι κατά την εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του
φωτιστικού η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή.Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση
κλείστε το διακόπτη.
3-Το φωτιστικό είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση(ακατάλληλο για χρήση 
σε υγρούς χώρους). Πρέπει να χρσιμοποιήται αποκλειστικά σαν φωτιστικό και η 
εγκατάσταση να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Οποια άλλη 
εγκατάσταση ή χρήση θεωρείται «όχι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης».
4-Το φωτιστικό με σήμανση F είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε νορμάλ 
εύφλεκτες επιφάνειες (πχ. Ξύλινες επιφάνειες πάχους άνω των 2mm.

5- Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε επιφάνειες που είναι υγρές , φρεσκοβαμένες, ή 
πάνω σε ηλεκτρικές συνδέσεις.

6- Φροντίστε να κρατήσετε μια minimum απόσταση 0,5m μεταξύ του  φωτιστικού και 
της φωτιζόμενης επιφάνειας.

7- Μην καλύπτετε το φωτιστικό.Προσοχή με ρούχα,εφημερίδες,βιβλία...
8- Τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο :

Κάντε τρύπες για τα πλαστικά ούπα του φωτιστικού στην οροφή ή στον τοίχο στις
αντίστοιχες θέσεις που βρίσκονται οι τρύπες στο φωτιστικό.Βάλτε τα πλαστικά
ούπα στις τρύπες και συνδέστε το φωτιστικό με το καλώδιο παροχής ρεύματος.
Τέλος τοποθετήστε το φωτιστικό κατάλληλα και στεραιώστε το με τις βίδες του.

9-Βεβαιωθήτε οτι ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε είναι σύμφωνος με την
ένδειξη πάνω στο φωτιστικό και μην υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα Watt. Η ισχύς
και ο τύπος λαμπτήρα αναγράφονται πάνω στην μεταλλική ετικέτα του
φωτιστικού.
10- Καθαρίζετε μόνο τα εξωτερικά μέρη του φωτιστικού.Φροντίστε να μην 
περάσει υγρασία στο φωτιστικό ή στα ηλεκτρικά μέρη του.

Το φωτιστικό είναι με σήμανση
CLASS  I και απαιτείται γείωση.

Παρακαλούμε να φυλάτε πάντα τις
οδηγίες χρήσης του φωτιστικού
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GR – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κρεμαστά,Οροφής,Επίτοιχα class I + F

1- Η εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του φωτιστικού πρέπει να γίνεται πάντον
από διπλωματούχο ηλετρολόγο.

2- Προσοχή : Βεβαιωθήτε ότι κατά την εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του
φωτιστικού η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή.Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση
κλείστε το διακόπτη.
3-Το φωτιστικό είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση(ακατάλληλο για χρήση
σε υγρούς χώρους). Πρέπει να χρσιμοποιήται αποκλειστικά σαν φωτιστικό και η 
εγκατάσταση να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Οποια άλλη 
εγκατάσταση ή χρήση θεωρείται «όχι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης».
4-Το φωτιστικό με σήμανση F είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε νορμάλ 
εύφλεκτες επιφάνειες (πχ. Ξύλινες επιφάνειες πάχους άνω των 2mm.

5- Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε επιφάνειες που είναι υγρές , φρεσκοβαμένες, 
πάνω σε ηλεκτρικές συνδέσεις.

6- Φροντίστε να κρατήσετε μια minimum απόσταση 0,5m μεταξύ του  φωτιστικού 
της φωτιζόμενης επιφάνειας.

7- Μην καλύπτετε το φωτιστικό.Προσοχή με ρούχα,εφημερίδες,βιβλία...
8- Τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο :

Κάντε τρύπες για τα πλαστικά ούπα του φωτιστικού στην οροφή ή στον τοίχο στις
αντίστοιχες θέσεις που βρίσκονται οι τρύπες στο φωτιστικό.Βάλτε τα πλαστικά
ούπα στις τρύπες και συνδέστε το φωτιστικό με το καλώδιο παροχής ρεύματος.
Τέλος τοποθετήστε το φωτιστικό κατάλληλα και στεραιώστε το με τις βίδες του.

9-Βεβαιωθήτε οτι ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε είναι σύμφωνος με την
ένδειξη πάνω στο φωτιστικό και μην υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα Watt. Η ισχύ
και ο τύπος λαμπτήρα αναγράφονται πάνω στην μεταλλική ετικέτα του
φωτιστικού.
10- Καθαρίζετε μόνο τα εξωτερικά μέρη του φωτιστικού.Φροντίστε να μην 
περάσει υγρασία στο φωτιστικό ή στα ηλεκτρικά μέρη του.

Κρεμαστά,Οροφής,Επίτοιχα class I + F

1- Η εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του φωτιστικού πρέπει να γίνεται πάντοντε
από διπλωματούχο ηλετρολόγο.

2- Προσοχή : Βεβαιωθήτε ότι κατά την εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του
φωτιστικού η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή.Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση
κλείστε το διακόπτη.
3-Το φωτιστικό είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση(ακατάλληλο για χρήση 
σε υγρούς χώρους). Πρέπει να χρσιμοποιήται αποκλειστικά σαν φωτιστικό και η 
εγκατάσταση να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Οποια άλλη 
εγκατάσταση ή χρήση θεωρείται «όχι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης».
4-Το φωτιστικό με σήμανση F είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε νορμάλ 
εύφλεκτες επιφάνειες (πχ. Ξύλινες επιφάνειες πάχους άνω των 2mm.

5- Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε επιφάνειες που είναι υγρές , φρεσκοβαμένες, ή 
πάνω σε ηλεκτρικές συνδέσεις.

6- Φροντίστε να κρατήσετε μια minimum απόσταση 0,5m μεταξύ του  φωτιστικού και 
της φωτιζόμενης επιφάνειας.

7- Μην καλύπτετε το φωτιστικό.Προσοχή με ρούχα,εφημερίδες,βιβλία...
8- Τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο :

Κάντε τρύπες για τα πλαστικά ούπα του φωτιστικού στην οροφή ή στον τοίχο στις
αντίστοιχες θέσεις που βρίσκονται οι τρύπες στο φωτιστικό.Βάλτε τα πλαστικά
ούπα στις τρύπες και συνδέστε το φωτιστικό με το καλώδιο παροχής ρεύματος.
Τέλος τοποθετήστε το φωτιστικό κατάλληλα και στεραιώστε το με τις βίδες του.

9-Βεβαιωθήτε οτι ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε είναι σύμφωνος με την
ένδειξη πάνω στο φωτιστικό και μην υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα Watt. Η ισχύς
και ο τύπος λαμπτήρα αναγράφονται πάνω στην μεταλλική ετικέτα του
φωτιστικού.
10- Καθαρίζετε μόνο τα εξωτερικά μέρη του φωτιστικού.Φροντίστε να μην 
περάσει υγρασία στο φωτιστικό ή στα ηλεκτρικά μέρη του.

GR – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κρεμαστά,Οροφής,Επίτοιχα class I + F

1- Η εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του φωτιστικού πρέπει να γίνεται πάντ
από διπλωματούχο ηλετρολόγο.

2- Προσοχή : Βεβαιωθήτε ότι κατά την εγκατάσταση ή τυχόν επιδιόρθωση του
φωτιστικού η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή.Πριν αρχίσετε την εγκατάστασ
κλείστε το διακόπτη.
3-Το φωτιστικό είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση(ακατάλληλο για χρήσ
σε υγρούς χώρους). Πρέπει να χρσιμοποιήται αποκλειστικά σαν φωτιστικό και η
εγκατάσταση να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Οποια άλλη 
εγκατάσταση ή χρήση θεωρείται «όχι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης».
4-Το φωτιστικό με σήμανση F είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε νορμάλ 
εύφλεκτες επιφάνειες (πχ. Ξύλινες επιφάνειες πάχους άνω των 2mm.

5- Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε επιφάνειες που είναι υγρές , φρεσκοβαμένες
πάνω σε ηλεκτρικές συνδέσεις.

6- Φροντίστε να κρατήσετε μια minimum απόσταση 0,5m μεταξύ του  φωτιστικο
της φωτιζόμενης επιφάνειας.

7- Μην καλύπτετε το φωτιστικό.Προσοχή με ρούχα,εφημερίδες,βιβλία...
8- Τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο :

Κάντε τρύπες για τα πλαστικά ούπα του φωτιστικού στην οροφή ή στον τοίχο σ
αντίστοιχες θέσεις που βρίσκονται οι τρύπες στο φωτιστικό.Βάλτε τα πλαστικά
ούπα στις τρύπες και συνδέστε το φωτιστικό με το καλώδιο παροχής ρεύματος.
Τέλος τοποθετήστε το φωτιστικό κατάλληλα και στεραιώστε το με τις βίδες του.

9-Βεβαιωθήτε οτι ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε είναι σύμφωνος με την
ένδειξη πάνω στο φωτιστικό και μην υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα Watt. Η ισχ
και ο τύπος λαμπτήρα αναγράφονται πάνω στην μεταλλική ετικέτα του
φωτιστικού.
10- Καθαρίζετε μόνο τα εξωτερικά μέρη του φωτιστικού.Φροντίστε να μην 
περάσει υγρασία στο φωτιστικό ή στα ηλεκτρικά μέρη του.


