
CINDY PRO LED
ASENNUS JA HUOLTO  /   INSTALLATION AND SERVICE

1. RAKENNE 1. CONSTRUCTION

   ruostumatonta terästä (34xx) tai eloksoitua alumiinia (35xx).    (model 34xx) or anodised aluminium (model 35xx).

● Valonlähteenä LED-putki tai LED-moduuli ● Light source LED-tube or LED-module 
2. MALLIMERKINTÄ         2. TYPIFICATION

             

3. KYTKENTÄ 3. CONNECTION

4. INSTALLATION
*Ks. valaisimien asennusmitat, sivu 2. (electric professional only)
● Seinäpintaan

1. Irroita muovikupu. Paina kupua varovasti molemmin puolin sisäänpäin ja 1. Remove plastic cover (diffuser). Carefully push bulb sides inwards, and pull it out.

    vedä kupu pois. Älä käytä teräväpäistä työkalua, kupu saattaa vioittua.     Do not use any sharp tools, bulb can be damaged.

2. Irroita LED-moduuli jousikiinnikkeistään työntämällä sitä hieman toisesta 2. Remove the LED module from its spring brackets by sliding it slightly from other end

    päästä keskelle päin, ja vetämällä ulospäin. Irroita johdossa oleva liitin.     to centerwards, and pull outwards. Disconnect the lead connector.

3. Jos valaisimessa on pistorasiat, asenna valaisin siten että pistorasiat 3. Install sockets away from the sink 

    ovat tiskialtaasta poispäin.     (if sockets included).

4. Laita kumitiivisteet paikoilleen, puhkaise tiiviste, työnnä 4. Push the rubber gaskets to the inlet holes, punch the gasket and push

    syöttöjohto/johdot sisään valaisimeen.     the cable inside to the luminaire.

5. Liitä syöttöjohto/johdot painonastaliittimeen. Tarkasta johdinjärjestys 5. Connect cable wires to the terminal block. Check the wires right 

    (N,     ,L) ja varmista johtimien pysyvyys vetämällä johtimia kevyesti.     order (N,     ,L), and slightly pull wires out to check the connection.

6. Asenna valaisin paikoilleen ruuveilla pohjan kiinnitysrei'istä 6. Install luminaire with screws, through the bottom

   (huomioi seinämateriaali).     (note the wall material). 

7. Aseta valonlähde paikalleen. LED-putki kiinnitetään kiertämällä putkea 7. Install the light source. LED-tube by rotating it 90 degrees. 

    90 astetta. LED-moduuli kiinnitetään seuraavasti: Kytke johdon liitin     LED module installation: Reconnect the lead connector. First, put other end of 

    paikalleen. Aseta ensin moduulin toinen pää kiinnitysjouseen, jonka jälkeen     module to the spring bracket, and then the other end by pushing module

    toinen pää työntämällä samalla moduulia päästä keskelle päin.     simultaneously centerwards.

8. Paina lopuksi muovikupu kevyesti paikalleen. 7. Slightly push the plastic cover back.

5. PUHDISTUS JA HUOLTO 5. CLEANING AND SERVICE

   pyyhittäessä pistorasioiden kohdalta.

   Use only same type of LED-tube or module.

   Huomioi aina, että käytät samantyyppistä LED-putkea tai -moduulia. ● For spare parts or warranty issues, please see the type number from luminaire and 

● Valaisimen varaosia tai takuuasioita varten, katso mallinumero valaisimesta    contact the seller. 

   ja ota yhteys valaisimen myyjään. The light sources are: Osram SubstiTube T8 EM LED-tubes 

Valonlähteenä käytetyt LED-putket: Osram SubstiTube T8 EM  (some tubes on market are with different connection, and not suitable) 

(markkinoilla on myös kytkennältään poikkeavia putkia, jotka eivät sovellu). LED-modules: made with Osram Linear LEDs, lengths are 29cm (650lm),

LED-moduulit: Osram Linear ledeistä koostuvat moduulit, pituudet 29cm 56cm (1300lm), 84cm (1950lm), 114cm (2600lm) & 144cm (3250lm). 

(650lm), 56cm (1300lm), 84cm (1950lm), 114cm (2600lm) & 144cm (3250lm). 

● Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (mallit 33xx), ● White painted steel (model 33xx), stainless steel

● Päädyt muovia ● Plastic end caps
● Kupu opaalia akryylia ● Opal acrylic diffuser

● Läpimenevä Ø 5x2,5mm2 ● Double Ø 5x2,5mm2
 
connection

● Läpivientiaukot valaisimen pohjassa ● Inlet holes in bottom
● Pistorasioissa jatkuva virta ● AC sockets are with constant power

4. ASENNUS (sähköammattilainen)

● Wall mounting
● Kalusteen alle ● Below the cupboard
● kulma-asennukseen (45o)   ● Corner mounting (45o angle)

● Valaisin voidaan puhdistaa pyyhkimällä miedolla pesuaineliuoksella ● Luminaire can be cleaned by wiping it with mild detergent 

● Pistorasioilla varustetuissa valaisimissa on kuitenkin varottava ● If luminaire is with AC sockets, be careful when wiping near the sockets.

● The only service activity allowed for user, is changing the light source.  

● Ainoa käyttäjälle sallittu huoltotoimenpide on valonlähteen vaihto. 

  



Cindy PRO valaisinrunkojen pohjakuvat (kiinnitysreiät ja kaapeliaukot), mitat mm:





Valaisinmallit LED-putkella: 
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