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IP66

INSTALLATION  MANUAL

PRODUCT NAME : KUBIK - Ground Mount

No. Applicable lamp Ordering Code

1.

5942-5/6/7-3-780-XX220-240V 50-60Hz  HIT-CE 35W

2.

3.

4. 220-240V 50-60Hz  HIT-CE 70W 5942-5/6/7-3-781-XX

Best sleeve anchor size
ขนาดพลุกฝงพ้ืน

Size

ขนาด
1/4 "

Ø8 mm./มม.

80 Ø10x2Holes/รู

230V 50Hz MAX PAR30 75W 5942-0-2-262-XX

3.1

3

Metal Halide
G12

Tungsten Halogen
E27

1

, 4

220-240V 50Hz  QR111 50W 5942-0-3-271-XX

Tungsten Halogen
G53

2

175

2
6
8

215

90
°

1

3

2

3.2

2.1

2.2

2.3

Cable size :  2X1.00 mm. 8∅ -13mm.

ขนาดสายไฟ

256

2
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Installation  complete
การตดิตัง้เสร็จสมบรูณ

Lock the screws
following this
sequence.
ควรขันสกรูตามลําดบั

ของหมายเลขที่ระบไุว
ตามรูปภาพ

Torque/แรงบิด : 2.5 Nm.

1

2

3

4

Adjustable optic unit.

สามารถปรับตําแหนง

องศาได

5

Lock the screws
following this sequence.

ควรขันสกรูตามลําดับของ

หมายเลขท่ีระบุไวตามรูปภาพ

Torque/แรงบิด : 2.5 Nm.

5.1
5.2

6.16.2

6.3

6.4
6.5

7

Use the rubber seal according to the size of the cable.

เลือกใชลูกยางเคเบิลแกล็นด ตามขนาดของสายไฟ

Cable size dia Ø8-9 mm.

ขนาดสายไฟ
with washer. แหวนรอง

9

11

13

Rubber seal size

ลูกยางเคเบิลแกล็นดที่ใช

dia 9 mm.

Cable size dia Ø10-11 mm.

ขนาดสายไฟ
with washer. แหวนรอง

Cable size dia Ø12-13 mm.

ขนาดสายไฟ

with washer. แหวนรอง

dia 11 mm.

dia 13 mm.

Cable size :

ขนาดสายไฟ
N

L

1.

Remark :
หมายเหตุ

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

การติดตั้งโคมไฟฟาและอุปกรณ ควรดําเนินการโดยชางไฟฟา ท่ีมคีวามรูและ

ความชํานาญ ในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการ

ไฟฟา

Disconnect the power before changing the lamp.

ปดสวิทชไฟทุกครั้งท่ีเปล่ียนหลอดไฟ

This is class 2 luminaire fixture.

โคมไฟรุนน้ีถูกจัดไวในประเภทของการปองกันไฟฟารั่ว ระดับ 2

Do not exceed the maximum wattage.

หามใชหลอดไฟท่ีมีขนาดวัตตเกินกวาท่ีระบุ หรอืใชหลอดผดิประเภท

2.

3.

4.

1.

Warning :
ขอควรระวัง

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.

ทางผูผลิตไมสามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีเกดิจากการตดิตัง้ไม

ถูกวิธี, ใชงานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซ่ึง ส่ิงผดิปกตเิหลา

น้ี อาจทําใหเกดิอันตรายกับ คน สัตว ส่ิงของ หากมีขอสงสัยหรอืมคีวามตอง

การปรับแตงตัวโคม ใหเหมาะสมกับการใชงาน กรณุาติดตอตวัแทนจําหนาย
หรอืผูผลิต

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

ในกรณท่ีีมีช้ินสวนประกอบใดเกดิความเสียหายกรณุาเปล่ียนช้ินสวนใหมกอน

การใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยั

2.
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Make sure that cable
glands are tightened.

ตองขันเคเบิ้ลแกลนดให
แนนทุกจุด
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     Cable Size/ขนาดสายไฟ : 2x1.00 mm. Ø8-13 mm.
2

Minimum distance to lighted surface.

ระยะหางข้ันต่ํา จากหนาโคมถึงพื้นผิวที่ถูกสองสวาง
0.5 m

Only for self-shielded protective lamps.

โคมไฟที่ออกแบบสําหรับใชกับหลอด ที่มีการครอบปองกนัหลอด

Only for  not protected lamps by self-shielded.

โคมไฟที่ออกแบบสําหรับใชกับหลอด ที่ไมมีการครอบปองกนัหลอด

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.

หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อส้ินสุดอายุการใชงาน โปรดแยกผลิตภณัฑ

ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมการนําทรัพยากรกลับมาใชซํ้า ซ่ึง

จะชวยปองกันอันตรายตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษยที่เกิดจากการทิง้ขยะโดยไมมกีารควบคมุ

30-60 min/นาที

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

เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรส่ังอะไหลแทจากผูผลิตเทานัน้

After connected and focussing the lighting, customer must turn on lamp for
about 30-60 minutes to allow the humidity inside to reduce. After that close
cover immediately.

หลังจากทําการตอสายไฟและติดตั้งโคมไฟเสร็จสมบูรณควรเปดไฟทิง้ไวประมาณ 30-60 นาที

เพื่อไลความช้ืนภายในตัวโคมไฟกอนที่จะปดหนาโคมไฟทันที
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