
 
 
 
 
 
 
JABSCO 45960 serisi 
HALOJEN GÖMME PROJEKTÖRLER 
 
 

 
 
 
Özellikler: 
• Atom halojen ampul 
• Ağır hizmet aşınmaya ve çürümeye dayanıklı  

malzemeden üretim 
• Profesyonel gömme tasarım 
• Düşük amperaj tüketimi 
• Kolay açı ayarlama özelliği 
• Güverte altı uygulamalarında göze parlamaz 
• Göz seviyesi altı uygulamalar için yaygın, yüksek montajlar 

 için trapezoid hüzmeli olmak üzere 2 farklı model seçeneği 
Voltaj:  12Vdc 
Amper:  3.8 
Watt:  50 
Ampul numarası: 18753-0351 yaygın hüzmeli 
  18753-0352 trapezoid hüzmeli 
Paket Ağırlığı: 2,5lb (1,1kg) 
Modeller: 
• 45960-0000 – Trapezoid hüzmeli model 
• 45960-0001 – Yaygın hüzmeli model 
Montaj : 
Teknenizin gövdesinde ürününüzün monte edileleceği yeri belirleyin 
1- Size verilen montaj şablonunu  belirlediğiniz yere bant ile yapıştırın. 
2- Montajı yaparken kesiceğiniz bölgenin araka tarafını, kesim sırasında herhangi bir zarara yol açmamak için önceden kontrol 

ediniz. 
Not: ürününüzün montajı için en az 10,1cm lik bir kesim boşluğu yaratmanız gerekecektir. 

3- Deliği; kalın siyah çizgilerden keserek oluşturunuz. 
Not: Matkap kullanıp montaj vidalarınızın deliklerini açarken kesinlikle ürününüzün üzerinden çalışmayınız. Bu durumda 
alet titreşimi lambanızda kalıcı  bir hasara yol açabilir. 

4- Lambanızın kulakları ile yapışacak yüzey arasına kaliteli bir izolasyon macunu  sürerek, lambanızı deliğe yerleştiriniz. 6 adet 
bağlama vidasını karşılıklı olarak sıkarak kulakların yüzeye düz bir şekilde yaklaşıp yapışmasına ve düzgün bir montajın 
oluşmasını sağlayınız. Sürdüğünüz malzemenin  kulakların her tarafına eşit yayılmasına dikkat ediniz. Vidaları aşırı 
sıkmayınız. Kulaklar dengeli bir şekilde yüzeylere yapıştıktan sonra kenarlardan taşan fazla malzemeyi temizleyiniz. 

5- 5 metreye kadar kablo boyunda 1.5 mm2 , daha uzun boylarda 2.5 mm2  kablo kullanınız. 
ÖNEMLİ: Projektör ile verilen kabloları KISALTMAYINIZ. Ampul değişimi için gereklidir. 
 
 
 
 



 
 
 

HUZME  AYARI 
Jabsco gömme projektörlerin ışıkları yatay olarak 7o ye kadar , dikey olarak 12 o  ye kadar tüm monte edilebildikleri yüzeyler için 
ayarlanabilirler. 
Atomunuzu yukarı kaldırmak için atom ile dış gövde arasında bulunan lastik gövdedeki 2 adet vidayı saat yönünde birbirlerinin aynı 
miktarda olmak kaydı ile, istenilen açıyı buluncaya kadar çevirin 
 Ayarlamanızı 1 vida için en çok 25 tur olmak kaydı ile sınırlayın. Ayarlar aynı şekilde istenildiği zaman gene değiştirilebilir. Vidaları 
saat yönünün aksi istikametinde çevirerek lambanızı eski haline getirebilirsiniz. 
Atomunuzu aşağı yönde hareket ettirmek için bu sefer de aşağıdaki 2 adet vidaya yukarıdaki işlemleri aynen gerçekleştirerek; çevirip 
ayarlayın. 
Atomunuzu yatay yönde hareket ettirmek için bu sefer de sağ veya soldaki 2 adet vidayı istenilen yöndekiler olmak şartıyla 
yukarıdaki  işlemleri gerçekleştirerek çevirip ayarlayın. 
 
ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. 
Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız. 
ITT JABSCO 
ITT JABSCO ITT JABSCO ITT FLUID PRODUCTS  NHK Jabsco Co Ltd. JABSCO GmbH 
ABD  İngiltere  Kanada    Japonya   Almanya 
TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI: 
SUAT KARAOSMAN-DİZEL 
Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul 
Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com  
 


	HALOJEN GÖMME PROJEKTÖRLER
	HUZME  AYARI
	
	
	
	ITT JABSCO






