3 Parafusos M6x10 cabeça de embeber
Estanquecidade efectuada com um cordão de silicone.

1-Enfiar as linhas de audio nos braços, desde os TWEETER até a caixa de derivação.

BRAÇO

2-Enfiar o cabo para iluminação nos braços desde as lanternas até á caixa de derivação.

8- 6 Rebites de 5 mm em alumínio

3-Ligar as linhas de audio na caixa de derivação conforme esquema.
4-Enfiamento da linha de audio e do cabo de iluminação no tubo de 120 mm.

10 Rebites de 5 mm em alumínio

5-Rebitar os braços ao tubo de 120 mm, respeitando a identificação.
LANTERNA

Estanquecidade efectuada com
um cordão de silicone.

6- Colocar a tampa no tubo de 120 mm
7-Enfiar a linha de audio e o cabo no tubo de 150 mm até á base.
8-Apertar o tubo de 120 mm ao de 150 mm.

TWEETER

9-Fixar a parte de cima das lanternas aos braços.

Gira para a direita 1/4 volta
Colocar rasgos na horizontal com inclinação para
baixo, afim de evitar entrada de àgua.

6 Parafusos M6x50 cabeça sextavada interior

10-Ligar alimentação as lâmpadas 220V + TERRA.
11-Fechar as lanternas respeitando as identificações.

TUBO 120 mm

12-Encaixar globo com o respectivo suporte no braço sem fazer a ligação por forma a marcar a fixação da
base.
13-Retirar o globo da respectiva base girando-o 1/4 de volta.
14-Furar a base e o braço e apertar com parafuso autoroscante.

TUBO 150 mm

15-Ligar o TWEETER respeitando as côres.
16-Levantar o candeeiro e aperta-lo ao chumbadouro.
17-Ligar a caixa distribuidora de audio conforme o esquema e fixa-la no portinhola.
BRAÇO 2
BRAÇO 1

BRAÇO 3

BASE

2 Parafusos autorroscante
cabeça philips 4,5x35
4 Porcas M16
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FIO ELÉCTRICO MULTIFILAR 2x1,5 mm2

