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atenção!

antes de iniciar a instalação, 
leia atentamente estas instruções 
e certifique-se que a energia elétrica 
esteja desligada.

lave as mãos antes da instalação 
e use sempre as luvas descartáveis 
fornecidas.

retire a luminária com cuidado 
e apoie-a em uma superfície 
limpa e seca. o produto deve ser 
manuseado com cuidado para evitar 
riscos e deformações. 

conteúdo da embalagem

- luminária
- luvas descartáveis

modelos / fonte de luz indicada

halógena halopin bulbo fosco G9 
até 40W – 1 unidade

módulo de led integrado

piccolorpiccolo tpiccolo f piccolor led
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1 3 42

remova a cúpula girando-a no 
sentido anti-horário. 

*para as versões LED considere apenas o passo 4.

encaixe a cúpula sobre a base, 
gire-a no sentido horário para fixá-la 
ao suporte.

conecte a luminária à rede elétrica 
e teste o seu funcionamento.

insira a lâmpada, encaixando os pinos 
no soquete até ouvir um ‘clique‘.

instalação passo a passo
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