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Wiring: access to 200-240V power grid, brown wire to the line, the blue line then the zero line, the yellow-green line ground wire The LED street light 
into ɸ 45mm / ɸ 60mm pole, the assembly in place, the screwdriver lamp cover Tighten the M8 socket hexagon bolt on the cylinder to make sure 
the lamp is firm and immovable.
Instalimi elektrik: hyrje deri 200 – 240V energji Elektrike, teli I kaë me linjën, linja e kaltër pastaj linja zero, linja e gjlbër- e verdhër me telin e tokëzimit 
LED Ndriçuesit Rrugor në  polin ɸ45mm/ ɸ60mm, mbledhesin në vend, shtrëngojeni mbuluesin e llambës me vidën M8 me bulonin gjashtëkëndësh me 
cilindër dhe sigurohuni që llamba është vendosur mirë dhe është e palëvizëshme.
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Lamp and pole corresponding installation size requirements / Llamba dhe madhësia e kërkuar e poleve poletpërkatëse 

Installation Precautions / Instalimet dhe vërejtjet
1) Please check the appearance of the lamp before installation, to ensure no damage, no missing parts phenomenon
1) Ju lutem shikojeni paraqitjen e llambës para instalimit, të siguroheni që nuk ka dëmtime, apo pjesë që mungojnë.

2) In the process of installation and maintenance, please pay aention to protect the outer surface of the lamp and ensure that all the connectors 
are fixed firmly. Light body and light pole connected with a screw lock, pay aention to the screw torque does not exceed 10.5N.m
2) Gjatë procesit të instalimit, ju lutem të keni kujdes të mbroni siperfaqen e jashtme të llambës dhe sigurohhuni që të gjithë konektorët të jenë të lidhur 
mirë. Trupin e ndriçuesit dhe polet e ndriçuesit të lidhen me kaçvidë për bulona, keni kujdes që vida mos të kalojë 10.5N.m

3) In the maintenance, installation process to ensure that all parts intact, if damaged, defects should be replaced by new parts.
3) Përmbajtja, gjatë procesit të instalimit sigurohuni që në fakt te gjitha pjesët, nëse të dëmtuara, defektive duhet të zëvendësohen me të reja..

4) The power cord used for this lamp is double insulated wire. If the wire is damaged, please replace it with qualified personnel to avoid danger.
4) Kabllot e energjisë të përdoruara për këtë  llambë janë tela dyfish të izoluarë. Nëse telat janë te dëmtuar, ju lutemi ndërroni ato por me personat e 
kualifikuar që të mënjanoni rrezikun.

5) Use, the lamp surface has a certain temperature, is a normal phenomenon.
5) Përdoreni kur sipërfaqja e llambës të ketë temperaturën e duhur, është fenomen  normal.

6) Pay aention to the correctness of the power cord, please do not pick the wrong. Power cord color correspondence is as follows
6)Kushtojini vëmendje lidhjes së drejtë të burimit të energjisë, ju lutem mos e zgjidhni të gabuarën. Burimi I energjisë sipas ngjyrës përkatese është siç vijon: 

Be sure to use three-core power cord access lamps, lamp ground wire must be grounded. To prevent thunderstorm weather caused by lightning strikes on the lighting.
Sigurohuni të përdoret burimi trefazor I energjisë per çasjen në llambë, teli i tokëzimi duhet të jetë I groposur. Për t'iu shmangur motit me stuhi të shkaktuar nga 
rrufet ose vetëtima në ndriçues.

M8 screws must be tightened
M8 vida duhet te shtrengohet                 

Yellow green ground
E verdhë e gjelbër  tokëzimi                         
Blue then zero line
E kaltër pastaj  linja zero                               

Brown then hot wire
Kafeje pastaj teli                                             

 

Blue
I kaltër

The Zero Line
Linja zero    

The line of fire
Linja e zjarrit

Brown
KafejeGreen and Yellow

i gjelbër dhe i verdhë    
Ground wire
Teli tokëzimit  

Output line of lamps and lanterns
and light pole input line three core
corresponding connection ( brown wire; 
blue to zero; yellow – green to ground)
Nxirreni linjen nga llamba dhe polin e drites kyçeni 
injen me tre telat ne lidhjen perkatese (telin kafeje; 
e kaltër te zeroja; e verdhë-e gjelbër ne tokë)

 Brown / Kafeje Blue / Kaltër Yellow-Green / e verdhë e gjelbër
Firewire L /  Tela Zjarri Neutral N / Neutral N Ground E / Tokëzimi E




