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إرشادات ترکیب واستخدام إنارة المتنزهات من ماغنولیا

1- براى بهره بردارى صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامى است.
2- براى جلوگیرى از برق گرفتگى، اتصال سیم ارت ضرورى است.

3- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی با تمام
     تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.

4- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاري و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابالیزر استفاده 
     شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختالالت جدى در سیستم برق رسانى؛ باعث سوختن درایور و

     سایر قطعات الکتریکى مى گردد.
5- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکاالت جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

6- در صورت IP دار بودن چراغ از گلندها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه
     اطمینان حاصل نمایید.

7- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خوددارى نمائید.
8- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خوددارى نمائید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.

1- ألغراض السالمۀ واالستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم االمتثال بشکل صارم لإلرشادات والمالحظات الواردة فی
     هذا الدلیل.

2- یتعین استخدام التوصیلۀ األرضیۀ على النحو المنصوص علیه.
3- ال تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- ال تحدق فی مصدر ضوء لید.

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

لالطالع على فحوى وشروط الضمان یرجى مراجعۀ موقع مازى نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

Instruction for installation and utilization of MAGNOLIA Park Light
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Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel:   +98 11 32383911      Fax: +98 11 32383923       Email:sales@mazinoor.com 
       

011-32383911011-32383923
www.mazinoor.com                                                                                             021-85575  :خدمات پس از فروش
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