
Instruções de montagem
Mounting instructions

Instructions de montage

1

2

3

4

5

6

7

8.1

8

Preparar espaçamento para chumbadouros de acordo com as medidas 
da imagem (em mm);

Tirar tampo traseiro do ponto de luz autónomo, de forma a ter acesso 
aos componentes internos do poste.

Retirar antena do saco. Esta encontra-se na zona da bateria, como 
indicado na imagem.

Conectar a antena roscando-a na saliência indicada na imagem 4.1. A 
imagem 4.2 representa como esta deverá ficar.

Ligar as baterias entre si, conectando o fio da mesma ao ligador Wago.
(NOTA: A ligação da bateria ao painel só deve ser finalizada se for 
aplicados todos os paineis.)

Colocar o tampo traseiro do ponto de luz autónomo, fechando assim o 
poste.

 
Levantar o ponto de luz autónomo e fixa-lo no chão;

Fazer as ligações dos paineis fotovoltaicos, começando pelos de baixo;

Alinhar as chapas de fixação dos paineis de acordo com a imagem 8.1 - 
o lado com o realce deve ficar virado para baixo;

Colocar chapas de remates pequenas, tapando a zona de fixação dos 
paineis;

Colocar chapas de remate grandes apenas nas ultimas fixações dos 
paineis de cima.

9.1

9.2

Ligar o disjuntor corresponden-
te à linha em intervenção

Turn on the circuit breaker 
corresponding to the 
intervention line

Connectez le circuit correspon-
dant disjoncteur à l'intervention 
de ligne
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IMPORTANTE: Para mais informação sobre as diferentes 
arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por 
favor contactar a Lightenjin.
São Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito ou 
danos provocados por montagem incorrecta da luminária; 
incorrecta alimentação e agentes externos.

IMPORTANT: For more Information about different 
architectures, solutions and available functionalities, 
please contact Lightenjin
Are Rejected all liability for defects or damage caused 
by incorrect installation of the luminaire; Misfeeding and 
external agents.

IMPORTANT: Pour plus d'informations sur les différentes 
architectures de réseau, solutions et fonctionnalités 
disponibles, contactez Lightenjin.
Sont rejetées toute responsabilité pour les défauts ou 
les dommages causés par une mauvaise installation du 
luminaire; Mauvaise alimentation et les agents extérieurs.

Lightenjin - Sistemas de Iluminação 
Parque empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima | Portugal

tel: +351. 234 080 117
fax: +351. 234 640 064

geral@lightenjin.pt
www.lightenjin.pt
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colocar realce da chapa de
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