
Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.

220v güç kablosunun (Resim 9) sarý-yeþil olaný topraktýr.  Bu kabloyu adaptörde toprak giriþine           vidalayýn  ( Resim 11).  Diðer 2 kabloyu (mavi ve
kahverengi) L ve N yazan giriþlere vidalayýn. Tüm vidalarý sýkýþtýrdýktan sonra bu adaptör kullanýma hazýrdýr.
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Metal adaptör giriþ ve çýkýþ baðlantý kýlavuzu
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