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LED wall washer Plug & Light

LED wall washer Plug & Light
N.º art. : PL F1 D05.., PL F1 WD05..

Manual de instruções

1 Indicações de segurança
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.
Perigo de asfixia devido a ingestão de peças pequenas. Garantir que as crianças não tenham
acesso aos ímanes para a desmontagem de um acessório de iluminação.
O produto inclui um íman, que pode interferir com as funções de implantes eletrónicos, por
exemplo, pacemakers e bombas de insulina. 
As pessoas com implantes eletrónicos não devem usar o produto junto ao corpo, por ex. no
bolso das calças ou da camisa. Cumprir uma distância mínima de 10 cm entre o produto e os
implantes eletrónicos.
O produto inclui um íman que pode danificar aparelhos eletrónicos como, por exemplo,
portáteis, aparelhos auditivos e suportes de dados como, por exemplo, cartões de crédito, além
disso relógios mecânicos e altifalantes.
Cumprir uma distância mínima de 10 cm entre o produto e os aparelhos referidos e suportes de
dados.

2 Utilização correta
– Adaptador de luz com regulação da luminosidade para a iluminação de interiores nas

variantes Monocrómico (luz de uma única cor) e Regulação da luminosidade de cores
quentes

– Operação com a tomada de luz do sistema Plug & Light
– Montagem através do encaixe na tomada de luz do sistema Plug & Light

Para operar este adaptador de luz com regulação de luminosidade, a tomada de luz deve
estar ligada de acordo com o esquema de ligações para adaptadores de luz com
regulação de luminosidade, consulte o manual de instruções da tomada de luz.

3 Características do produto
– Monocrómico: regulação da luminosidade com regulador de luminosidade LED adequado

com temperatura de cor constante de 2700 K
– Regulação da intensidade de cores quentes: alteração da temperatura da cor entre

2700 K e 4000 K com aumento simultâneo da luminosidade do mínimo para o máximo,
com regulador de luminosidade LED adequado.

– Lente assimétrica antirreflexo
– Luz sem cintilação em toda a área de regulação da luminosidade
– Luz substituível durante o funcionamento
– Rotação gradual em 360º

4 Limpeza
Não utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza da luz!
Antes da limpeza, desligar a luz e deixá-la arrefecer e, em seguida, limpar com um pano macio
humedecido.
Limpar cuidadosamente as lentes de vidro artificial com um pano de microfibras macio e seco.
Para uma limpeza mais profunda, embeber um pano de microfibras em álcool isopropílico ou
produto de limpeza para lentes.
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5 Lâmpadas
As lâmpadas LED dentro da luz não podem ser substituídas. Em caso de defeito, é necessário
substituir a luz completa.

6 Montagem
A luz é fixada na tomada de luz com um íman forte e também com um bloqueio magnético.
Em caso de montagem em combinações múltiplas, deve-se garantir que uma torção da luz não
provoca colisões com aplicações embutidas adjacentes.

Imagem 1: Montar a luz

Montar a luz
Requisito: a tomada de luz está ligada à eletricidade e montada.
￭ Encaixar a luz (2) na tomada de luz montada (1) (Imagem 1).

7 Desmontagem
É necessário desbloquear a proteção contra desmontagem com um íman (acessórios).
Desmontar a luz
￭ Rodar a luz 45 para libertar a marcação (3) (Imagem 2).
￭ Encaixar o íman (4) na cobertura à altura da marcação (3) até ouvir um clique.
￭ Remover a luz.

Remover o íman só quando a luz estiver desmontada.

Imagem 2: Desmontar a luz

8 Dados técnicos
Tensão nominal CC 12 V SELV
Consumo de energia 4,1 W
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Ligação Ligação elétrica através de contactos
deslizantes dourados

Grau de protecção IP 20
Classe de protecção III
Temperatura ambiente +5 ... 25°C
Temperatura de armazenamento e de
transporte

-25 ... 70°C

Humidade rel. (armazenamento/transporte) máx. 93 % (sem condensação)
Dimensões 70x70 mm / profundidade 17 mm
Material da caixa Plástico

9 Acessórios
Fonte de alimentação Plug & Light N.º de art. PL 08 U
Íman para desbloqueio N.º de art. PL MAGNET01
Placa central para fonte de alimentação Plug & Light N.º de art. PL..DMS..

10 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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