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DIN933-M8x25

STELLEN EN AANPASSEN VAN HET OPSCHUIF-/OPZETSTUK

BASISPOSITIE OPSCHUIF-/OPZETSTUK
ARM POSITION

PAALTOP-POSITIE OPZETSTUK
POST-TOP POSITION

ARM ROTATION & ATTACHMENT

Schroef de twee bouten DIN933-M8x25 dusdanig los dat het opschuifstuk los kan bewegen en de nokjes over de ribbels 
geschoven kunnen worden. Verplaats het armatuur vervolgens omhoog of omlaag om de juiste tilt in te 

To adjust the angle of the arm it is sufficient to loosen two bolts DIN933 - M8x25 just enough to release the 
tab that fits into the slots of the arm. (See FIG. 1 & 2)

Om het armatuur geschikt te maken als paaltop, dienen de bouten DIN933-M8x25 volledig losgeschroefd te worden. 
Vervolgens dient het opzetstuk omgekeerd aan het armatuur gemonteerd te worden. Het armatuur kan
vervolgens gesteld worden ± 15 ° zoals hierboven beschreven.

To change the position from arm to post-top you must remove two bolts DIN933 - M8x25 and rotate the arm 
to fit the new position. Supports regulation of ± 15 ° as well as the previous step.

LET OP: iedere ribbel representeert een stap van 5º.
NOTE: Each slot corresponds to 5º of angle regulation.

Om de driver te verwijderen dienen de volgende acties uitgevoerd te worden:
To remove the power gear you must:

1. Open het armatuur aan de zijde van het SETGA logo door de 8 boutjes DIN6912 – M5x25 los te draaien 
en verwijder de zijkant en de silicone pakking (het zijdeksel is door middel van een staalkabel verbonden
met het armatuur zodat het niet naar beneden kan vallen) (zie fig. 4).
1. Open the fixture by the side of the TAP WITH LOGO by loosening the 8 bolts DIN6912 - M5x25. and 
remove the lid and silicone gasket (which will be hung from the security cable enabled for it). (See FIG. 4).

2. Schuif de driver connector (Wieland steker) naar links om deze los te koppelen van de stroom (zie fig. 5).
2. Shift the connector to the left to disconnect  the main power. (See FIG. 5)

3. Het volledige binnenframe kan naar buiten geschoven worden langs de geleiders. Hierbij wordt de
de LED-connector zichtbaar, welke vervolgens eveneens losgekoppeld dient te worden (zie fig. 6).

3. We can withdraw the entire frame by sliding it out through the guides and once the second connector is 
visible (LED CONNECTOR) proceed to its disconnection thereby releasing all electrical equipment. 
(See FIG.6)

LET OP:
Houdt bij het vervangen van de LEDs het aangegeven moment (~0,53Nm) in acht teneinde de lens niet 
te breken bij het aandraaien van de boutjes (zie fig. 7).
Maak gebruik van een momentsleutel en controleer of de thermische folie is teruggeplaatst.

NOTE: 
This shall be provided with torque tools.
Beware placing the thermal foil and torque in order not to break the lens. (See FIG. 7).

De elektrische aansluiting op het armatuur wordt gemaakt via de gesealde IP68 connector (TH390) )
(Zie fig. 4). Zorg dat de connectie gemaakt wordt volgens de internationale kleurcodering.

The main connection is made through a sealed connector (TH390) qualified to do so. (See FIG. 4)
Make sure it is properly connected respecting the international color code.

Het armatuur is geschikt voor  
plaatsing op uithouders/mastentop tot  
Ø60mm.
This luminaire is enabled to be 
anchored to arms or terminals up to 
Ø60mm
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stellen. Draai vervolgens de bouten weer aan ~15Nm. (Zie fig. 1 en 2)


