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PASEO 100, PASEO 200

ZASTOSOWANIE

UWAGA!
1. Oprawa musi byæ zasilana napiêciem 12V podawanym z odpowiedniego 
    transformatora (brak w komplecie).
2. Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y upewniæ siê, czy wy³¹czone zosta³o zasilanie.
    Przewody elektryczne musz¹ byæ pod³¹czone zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi
    przepisami. Zaleca siê, aby monta¿ oprawy wykona³ wykwalifikowany elektryk.
3. Dla prawid³owej pracy opraw PASEO 100, PASEO 200 zabrania siê okrywania 
    oprawy i transformatora materia³em termoizolacyjnym!
4. Przed wymian¹ Ÿród³a œwiat³a nale¿y upewniæ siê, czy nie jest ono zbyt gor¹ce.

CHARACTERISTICS

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

CHARAKTERYSTYKA

PASEO 200

PASEO 100

AR-111

Oprawa przeznaczona do monta¿u w sufitach podwieszanych. Posiada reflektor, który
mo¿e byæ regulowany w pionie i w poziomie. Efektem tego jest precyzyjnie ukierunkowane, 
punktowe oœwietlenie przestrzeni i obiektów. Oprawy takie stanowi¹ podstawê do tworzenia 
ciekawych rozwi¹zañ œwietlnych ze zmiennym kierunkiem œwiat³a. Jako Ÿród³a œwiat³a 
stosuje siê ¿arówki halogenowe AR-111o maksymalnej mocy 50W ka¿da (w komplecie). 

Oprawy PASEO idealne s¹ do oœwietlenia pomieszczeñ mieszkalnych, biurowych, witryn 
sklepowych, a tak¿e stosowane w celach dekoracyjnych i do zaakcentowania oœwietlenia 
wybranych pól.

INSTALACJA

1. Wyci¹æ w podwieszanym suficie otwór przystosowany do modelu oprawy.
2. Transformator, odpowiednio dopasowany do mocy ¿arówki, po³¹czyæ ze z³¹czk¹ 
    przy³¹czeniow¹ umieszczon¹ na oprawie.
3. Poluzowaæ œruby dociskaj¹ce boczne blachy, które s³u¿¹ do mocowania oprawy 
    w suficie.
4. W³o¿yæ oprawê w przygotowany otwór.
5. Ustawiæ boczne blachy w pozycji takiej, aby oprawa by³a poprawnie zamontowana, 
    a nastêpnie mocno dokrêciæ œruby.

              Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego 
              produktu nie wolno traktowaæ jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do 
              w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. W³aœciwa realizacja 
              zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie 
              szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹
              szczególnie negatywny wp³yw na œrodowisko i zdrowie ludzi.

KONSERWACJA I BEZPIECZEÑSTWO

1. Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ doœwiadczony elektryk. Przed rozpoczêciem
    instalacji nale¿y koniecznie wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której
    ma byæ pod³¹czona oprawa, aby zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem
    napiêcia! 
2. Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy nale¿y okresowo
    przeprowadziæ jej konserwacjê. Obudowê oprawy nale¿y czyœciæ ogólnie dostêpnymi
    œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do sucha miêkk¹ tkanin¹. Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych
    i rozpuszczalników. 
3. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z niestosowania siê do zaleceñ
    niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 § 1 uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady
    fizyczne wygasaj¹ po up³ywie dwóch lat, licz¹c od dnia wydania oprawy kupuj¹cemu.
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              This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment,
              therefore, this product cannot be treated as other household’s waste. It has to be left at a 
              special used - equipment collection point. The appriopriate dealing with the collection of used
              electrical and electronic equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous
              components which have a negative influence on the environment and on the health of people.

SAFETY AND MAINTENANCE

1. Installation of the luminaire should be carried out by experienced electrician. Before
     installation, it is absolutely necessary to switch off mains power supply, that luminaire is
     going to be  connected to, for protection against accidental voltage connection! 
2. To ensure optimal technical parameters of the luminaire, periodic maintenance should
    be carried out. The housing of the luminaire should be cleaned with general use
    detergents and wiped off with dry cloth. Do not use caustic detergents and solvents.
3. Manufacturer does not bare responsibility of defects caused by not following
    indications of the manual. According to the art. 568 § 1 of the Polish Civil Code,
    warranty rights for physical within two years, since luminaire is handed over to the 
    consumer.

2x50W
max.

1x50W
max.

PASEO 100 PASEO 200

Luminaire is designed for installation in suspended ceiling. It is equipped with 
reflector that can be adjusted vertically and horizontally. It effects with precise direct 
spot illumination of objects and spaces. This kind of luminaires are basic for creating 
interesting lighting sollutions with variable light direction. As light sources the 
halogen bulbs AR-111 with maximum power of 50W each are used (included in the set).

PASEO luminaires are perfect for illumination of accommodation rooms, office 
spaces, showrooms, store windows, as well as for decorative purposes and accenting
illumination of chosen areas.
.

APPLICATION

INSTALLATION

CAUTION! 
1. Luminaire must be supplied with voltage of 12V from proper transformer 
    (not included in the set).
2. Before installation, make sure that the main power supply is switched off. Power 
    supply cables must be connected according to instruction and valid regulations. It is 
    recommended that the luminaire’s installation is carried out by qualified electrician.
3. For proper operation of PASEO 100 and PASEO 200 luminaires, it is forbidden
    to cover the luminaires and transformer with thermal insulation material!
4. Before replacing the light source, make sure that it is not too hot.

DIMENSIONS (mm)

1. Cut out proper inlet for luminaire’s model in suspended ceiling.
2. Transformer properly matched to bulb’s power to be connected with connector
    placed on the luminaire.
3. Loose screws in both sides of the fixture. These screws are holding mounting blades 
      in proper position.
4.  Insert fixture to the inlet in the surface.
5. Place mounting blades in proper position and tighten screws in both sides of the fixture.

PL ENG

22,5mm

Otwór monta¿owy
PASEO 100 - 170x170mm
PASEO 200 - 170x305mm

PASEO 100 PASEO 200

Mounting inlet
PASEO GU100 170x170mm
PASEO GU200 170x305mm

1,05kg 1,50kg 

PASEO 100 PASEO 200

bia³y / white

czarny / black

szary /grey

czarny / black

bia³y / white szary / grey
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