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INSTALLATION  MANUAL

PRODUCT NAME :  DARIUS

FR-DM-26  REV.00  EFF 25/08/15Last Revised On : 12/10/2017 REV.01

No. Applicable lamp Ordering Code

1. 230V 50Hz MAX TC-TSE 15W 7071-0-2-493-XX

1 2๛260 104

3.13.2

Ø7
 m

m
.

3.3

Torque/แรงบิด : 1.0 Nm.

Wall plug anchor size
ขนาดพลุกฝงผนัง

D L

Ø7 mm./มม. 37 mm./มม.

Screw size
ขนาดสกรูเกลียวปลอย

D L

Ø4mm./มม. 38mm./มม.
L

DD

L

3

120

4

2.2

Compact fluorescent
E27

1

Cable size :3X1.00 mm. ∅6-10 mm.

ขนาดสายไฟ

256

306
2

N

L

2.3
2.1
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Installation complete
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ

5.3

1.

2.

3.

4.

Remark :
หมายเหตุ

Installation should be carried out by a qualified
electrician in accordance with appropriate national
wiring regulation.

การติดตั้งโคมไฟฟาและอุปกรณ ควรดําเนินการโดยชางไฟฟา ทีม่ี

ความรูและความชํานาญ ในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา โดยเฉพาะตาม

มาตรฐานของการไฟฟา

Disconnect the power before changing the lamp.

ปดสวทิชไฟทุกครั้งที่เปล่ียนหลอดไฟ

This is Class1 luminaire, the installation must be
completed with earthing.

โคมไฟรุนนี้ถูกจัดไวในประเภทของการปองกันไฟฟารั่ว ระดับ 1 ทีจ่ะ
ตองตอสายดินตามมาตรฐานความปลอดภยั

Do not exceed the maximum wattage.

หามใชหลอดไฟที่มีขนาดวัตตเกินกวาที่ระบุ หรือใชหลอดผดิประเภท

1.

2.

Warning :
ขอควรระวงั

The manufacturer will not be liable or held responsible
for any incorrect installation, misuse or improper use
and unauthorised modification to the fittings. Failure
to comply with mentioned warning may cause serious
damage or serious injury to persons, animals or
objects. If any modification is required please consult
your dealer for the details.

ทางผูผลิตไมสามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการ

ติดตั้งไมถูกวธิี, ใชงานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทกุกรณี

ซ่ึง ส่ิงผิดปกติเหลานี้ อาจทาํใหเกดิอันตรายกับ คน สัตว ส่ิงของ

หากมีขอสงสัยหรือมีความตองการปรับแตงตัวโคม ใหเหมาะสมกบั

การใชงาน กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหรอืผูผลิต

Where damage has occured to the fittings, please
make the replacement with standard parts before use.

ในกรณีที่มีชิ้นสวนประกอบใดเกิดความเสียหายกรณุาเปล่ียนชิน้

สวนใหมกอนการใชงานทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัย

     Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm. Ø6-10 mm.
2

Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original
spare part.

เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรส่ังอะไหลแทจากผูผลิตเทานัน้

Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of
with household waste. please recycle where facilities exist.check with your local
authority or retailer for recycling advice.

หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนชนิดอ่ืนๆ เมื่อส้ินสุดอายกุารใชงาน โปรดแยกผลิตภณัฑ

ออกจากของเสียประเภทอ่ืนๆ และรีไซเคิลอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมการนําทรพัยากรกลับมาใชซํ้า ซ่ึง

จะชวยปองกันอันตรายตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษยที่เกิดจากการทิง้ขยะโดยไมมกีารควบคมุ
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