
 
 
             Read this user’s guide carefully before installation and keep it for future reference. 
 

User’s Guide for LED Track Light Series 
 

 Cautions: 
1.  The power supply must be switched off before installing, maintaining or changing the lamp. The 

lights must be kept away from flammable materials 

2.  This product is not dimmable. The too high or too low pressure will largely affect the service life. 

3.  Putting conductive parts into the product is prohibited to avoid short circuiting. 

4.  Please secure the installation, make sure that the weight of the whole product is within the 

reasonable limits. To tear down, washing or reforming the product are not allowed. 

5.  Violation of any fire precautions is forbidden. 

6.  Please do not look at the lamp directly to avoid damage of eyes and do not touch the product when  

     it is switched on.  

7.  If you have any question on this instruction, please consult a certified electrician.  

 
 

 Instructions for installation 
1.  Please lead 3 track wires for this fitting. For the better lighting effect using the NVC’s tracks are 

recommended.   

2.  Please make sure that the installation is allowing enough but minimum space for the track and 

fitting. The ceiling and track are fixed and secured and they do not affect the house structure, water 

supply facility, etc. adversely. 

3.  Together with the lamp head insert the joint of gear box into the track’s slot and push in the fixing 

bar so, that the joint is tightly fixed on the track. Insert the joint of the lamp head vertically to the 

track and turn it by 90°, check if the direction is correct. Push the adjuster upward and turn it by 90° 

according to the indicating label so, that the lamp head be well fixed and switch to “ON” position 

(sketch 1, 2 and 3). 

4.  Check and make sure that every step has been correctly done and adjust the lamp head to your 

demand and switch on the mains power. 

5.  If you want to remove the track, please switch to “OFF” position and rotate handle in the opposite 

direction. 
 

 Connection 
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           Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és őrizze meg jövőbeli felhasználásra. 
. 

 

Sínes lámpatestek használati útmutatója 

 Figyelem: 
1.  A hálózati táplálást ki kell kapcsolni a termék felszerelése, karbantartása előtt! A lámpatestet ezen 

utasítások szerint kell felszerelni és működtetni és távol kell tartani a gyúlékony anyagoktól. 

2. Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt a terméket nem lehet fényerő-szabályozóval együtt használni. Így a 

névleges feszültség tartománytól való bármely eltérés (túl nagy vagy túl alacsony feszültség) 

károsan befolyásolja a lámpatest élettartamát. 

3.  Vezető részeknek a termékbe való behelyezése tilos, hogy egy rövidzárlatot el lehessen kerülni.  

4.  Rögzítse a szerelést és győződjön meg arról, hogy a teljes termék tömege az ésszerű határon 

belül van. A termék szétbontása, mosása vagy átalakítása nem megengedett! 

5.  A tűzvédelmi szabályokat megszegése tilos!  

6.  Az ajánlott működési környezeti hőmérséklet tartomány - 10°C-tól + 45°C-ig.  

7.  Kérjük, hogy ne nézzen közvetlenül a működő lámpatestbe, hogy elkerülje szeme sérülését és ne 

érintse meg a bekapcsolt terméket.  

8.  Ha bármilyen kérdése merül fel ezzel az útmutatóval kapcsolatban, kérje szakképzett villanyszerelő 

segítségét!   Ügyfélszolgálati telefonszámunk Kínában:800-830-3995 
 

 Felszerelési utasítások 

1.  Kérjük a szereléshez, használjon 3 erű vezetéket. A jobb világítási hatás érdekében az NVC által 

gyártott sínek használata ajánlott.   

2.  Győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a sínek és a szerelvények 

felszereléséhez. A sínt a mennyezethez szilárdan kell rögzíteni és a felszerelés nem 

befolyásolhatja károsan a ház szerkezetét, vízellátását stb. 

3.   A lámpatesttel együtt a meghajtó doboz csatlakozását csúsztassa a sín nyílásába és nyomja be a 

rögzítő csapot úgy, hogy a csatlakozást szorosan rögzítse a sínen. Csúsztassa be a lámpatest 

csatlakozását függőlegesen a sínbe és fordítsa el azt 90°-al, ellenőrizze, hogy az irány helyes-e. . 

Nyomja a beállítót felfelé és fordítsa el azt 90°-al a jelző címke szerint, úgy, hogy a lámpatest jól 

legyen rögzítve és a kapcsolót állítsa „ON” helyzetbe (Lásd az 1., 2, és 3, ábrákat). 

4.  Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy minden lépést helyesen hajtott-e végre, Állítsa be a 

lámpatestet kívánsága szerint, majd kapcsolja be a hálózati feszültséget. 

5.  Ha el akarja eltávolítani a sínt, először fordítsa a forgókapcsolót “OFF” helyzetbe, majd fordítsa el a 

kart az ellentétes irányba.  
 

 Csatlakoztatás 

 

 
                  Sínre szerelt                          Felületre szerelt                      Süllyesztve szerelt 
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