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DELF 165/10 plus PP

2. Pull out three flat springs from the holes, visible 
on the inside cover and gently twist.

1. Mount the speaker cabinet in the ceiling hole, 
set the springs handles carefully.

3. Enter the connection wires through the 
speakers rim, and through the rubber bushings 
in speaker cover.

4. Set the cover so that the holes located 
on the flange coincide with the rivets on 
the chassis and slide it until you feel 
resistance.

5. Pushing the cover, slide 
flat springs  back into 
position and insert into 
the holes.

6. Connect the cables serially, then tighten to the 
ceramic cube.

Due to use of one ceramic cube, each of lines input 
and output wire should be connect using end sleeve

7. Mount the speakers 
mesh to the housing,
pressing and then 
turning to the right.

8. Mount the steel cable 
to the point of the ceiling.
Wall plug with plastic 
or Zn-Al alloys 
bushing should 
not be used.

9. Check again, 
if connection is correct
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bezpiecznik temiczny

1. Zamocuj obudowę głośnika w otworze sufitu, 
ostrożnie opuszczając sprężyny uchwytów.

2. Wyciągnij trzy widoczne płaskie sprężynki po 
wewnętrznej stronie osłony z otworów i delikatnie  
przekręć. 

3. Wprowadź przewody podłączeniowe do 
środka przez obręcz głośnika oraz przepusty 
osłony.

4. Ustaw osłonę tak aby otwory 
znajdujące się na kołnierzu pokrywały się 
z nitami na obudowie i wsuń osłonę do 
środka aż poczujesz opór. 

5. Dociskając osłonę do budowy 
przesuń płaskie sprężynki 
z powrotem na pozycję 
wyjściową i włóż do 
otworów. 

6. Połącz przewody szeregowo, a następnie 
przykręć do kostki ceramicznej. Ze względu na 
wykorzystanie jednej kostki ceramicznej należy 
każdą z żył linii głośnikowych (wchodzącą i 
wychodzącą) połączyć za pomocą tulejek 
zaciskowych (plus z plusem , zero z zerem).

7. Przymocuj głośnik wraz z siatką 
do obudowy
dociskając a następnie 
przekręcając w prawo.

8. Przymocuj linkę 
stalową do stałego
 punktu sufitu. Nie
dopuszcza się 
stosowania tulei 
rozporowych 
wykonanych z tworzywa 
sztucznego oraz ze stopów Zn-Al

9. Sprawdź
poprawność
 połączenia

Schemat z połączeniem 
transformatora 10W
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