
rod s 
rod s / rod s copper / rod s brass



atenção!

antes de iniciar a instalação, 

leia atentamente estas instruções 

esteja desligada.

lave as mãos antes da instalação 

e use sempre as luvas descartáveis 

fornecidas.

retire a luminária com cuidado 

e apoie-a em uma superfície 

limpa e seca. o produto deve ser 

manuseado com cuidado para evitar 

riscos e deformações.

 luminárias com acabamento aged 

devem ser manuseadas utilizando as 

luvas descartáveis que acompanham 

a embalagem, evitando assim o 

aparecimento de manchas pontuais 

no produto.

conteúdo da embalagem

- 01luminária 

- 01par de luvas 

- 01deslocador de cabo 

- 02 buchas 

- 02 parafusos

modelos / fonte de luz indicada

rod s

módulo de led integrado

rod s brass rod s copper 

ferramentas necessárias 

- furadeira

- chave philips 

- tesoura ou estilete



prensa cabo

canopla

trava cabo

corpo da luminária



ajuste de comprimento

11 2 2

utilizando as luvas que acompanham 

o produto, desrosqueie o trava cabo, 

soltando a canopla do suporte de 

ação.

caso queira ajustar a altura da 

luminária, solte o prensa cabo com 

uma chave allen, puxe o cabo até 

desejado. 

corte o excedente de cabo e aperte o 

parafuso do prensa cabo novamente 

para travar. 

faça a ligação da luminária à rede 

elétrica utilizando os conectores de 

s 

na caixa de alimentação.

instalação em laje



3 4 5

prenda o suporte de ação à caixa 

de alimentação utilizando parafusos.

enconste a canopla no suporte de 

ação e rosqueie o trava cabo para 

prender o conjunto.

6

se desejar usar o deslocador de cabo, 

fure a laje no local desejado e prenda 

utilizando bucha e parafuso.

passe o cabo no deslocador 

conforme indicado ao lado e ajuste a 

altura desejada.



7

teste o funcionamento da luminária 

instalação em forro de gesso

2 3

utilizando as luvas que acompanham 

o produto, desrosqueie o trava cabo, 

soltando a canopla do suporte de 

ação.

gabarito, marque com um lápis os 

pontos de furação do forro. instale 

as buchas adequadas nos pontos 

marcados.  

1

faça um furo no forro de 

aproximadamente 25mm de diâmtro, 

25mm



4 5

faça a ligação da luminária à rede 

elétrica utilizando os conectores de 

no entreforro.

prenda o suporte de ação ao forro 

utilizando parafusos. 

6

enconste a canopla no suporte de 

ação e rosqueie o trava cabo para 

prender o conjunto.

7

teste o funcionamento da luminária 



loja virtual

t+55 11 3437 5582

lojavirtual@lumini.com.br

são paulo

t+55 11 3898 0222

lojasp@lumini.com.br

rio de janeiro

t+55 21 3325 4959

lojario@lumini.com.br

campinas

t+55 19 3251 6362

lojacampinas@lumini.com.br

brasília

t+55 61 3048 6800

lojabrasilia@lumini.com.br

lumini.com.br/lojavirtual
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