
Maintenance & Installation Manual

LED FLOOD LIGHT  



Installation Instructions :
01. Product should be handled by care with person has experience in lighting unit 
installation.    
02. Only the proper working voltage & frequency (as indicated in product sticker & data 
sheets) Should be applied.                                                                                                                                                  
03. Handle with care product sensitive components such has aluminum louver & reflectors. 
04. Be sure that product is not connected to supply during any installation activities.  
05. Test the product after finalizing installation by connecting to proper supply & confirm it is 
Working well. If not kindly check the installation instruction again.   
06. Re tight all screws & brackets again after installating light source to keep the IP rating.

Maintenance Instructions :
01. Apply maintenance activities in case of lamp replace or periodic maintenance programs. 
02. Remove cover or louvers with care using soft gloves & keep in clean place till re install 
again after maintains activities.    
03. Change light source with same specified type.    
04. Clean the inner part using soft cloth & not allowed to use any chemicals, that can affect 
the Painting & decrease life time.    
05. Re tight all screws & brackets again after installating light source to keep the IP rating. 
 
Instructions For How to Clean Debris if Accidental Broken :
01. Do not use a vacuum cleaner to clean up the breakage. This will spread the small 
broken parts and dust throughout the area and could potentially contaminate the vacuum. 
02. Keep people and pets away from the breakage area until the cleanup is complete
03. Ventilate the area by opening windows, and leave the area for 15 minutes before 
returning to begin the cleanup. Mercury vapor levels will be lower by then.
04. For maximum protection and if you have them, wear rubber gloves to protect your hands 
from the sharp parts    
05. Carefully remove the larger pieces and place them in a secure closed container, 
preferably a glass container with a metal screw top lid and seal like a canning jar.
06. Next, begin collecting the smaller pieces and dust. You can use two stiff pieces of paper 
such as index cards or playing cards to scoop up pieces.
07. Put the area with the sticky side of duct tape, packing tape or masking tape to pick up 
fine particles. Wipe the area with a wet wipe or damp paper towel to pick up even finer 
particles.   
08. Put all waste and materials into the glass container, including all material used in the 
cleanup that may have been contaminated with mercury.
09. Remove the container with the breakage and cleanup materials from yourplace. This is 
particularly important if you do not have a glass container.
10. Continue ventilating the place for several hours.
11. Wash your hands and face.

تعلیمات التركیب :
01. یجب التعامل مع المنتج بعنایة فائقة مع خبرة في تركیب وحدات اإلضاءة.

   
02. یجب تطبیق الجھد المقنن والتردد المناسب فقط (كما ھو موضح في ملصق المنتج وأوراق البیانات الفنیة).

03. تعامل بعنایة مع المكونات الحساسة لمنتجات العنایة مثل األلومونیوم والعاكسات. 
04. تأكد من أن المنتج غیر متصل بمصدر الكھرباء أثناء أى أنشطة تثبیت.

05.إختبــر المنتــج بعــد االنتھــاء مــن التثبیــت عــن طریــق التوصیــل بالمصــدر المناســب والتأكــد مــن أنــھ یعمــل بشــكل جیــد. إن 
لم یعمل جیداً یرجى مراجعة تعلیمات التثبیت مرة أخرى.

06. أعد ربط جمیع البراغي وحوامل التثبیت مرة أخرى بعد تثبیت مصدر الضوء للحفاظ على درجة الحمایة.

  
تعلیمات الصیانة :

01. تطبیق أنشطة الصیانة في حالة استبدال المصباح أو برامج الصیانة الدوریة.    
02. قــم بفــك الغطــاء أو العاكــس بعنایــة باســتخدام القفــازات الناعمــة واحفظــھ فــي مــكان نظیــف حتــى تعیــد التثبیــت مــرة أخــرى 

بعد أنشطة الصیانة.
03. قم بتغییر مصدر الضوء بنفس النوع المحدد.

04. قــم بتنظیــف الجــزء الداخلــي بإســتخدام قطعــة قمــاش ناعمــة وعــدم الســماح باإســتخدام أى مــواد كیمیائیــة ، والتــي یمكــن أن  
تؤثر على الطالء وتقلیل العمر اإلفتراضى للمنتج.

05. أعد ربط جمیع البراغي وحوامل التثبیت مرة أخرى بعد تثبیت مصدر الضوء للحفاظ على درجة الحمایة.

تعلیمات كیفیة تنظیف الحطام في حالة كسر عرضى :
01. ال تســتخدم مكنســة كھربائیــة لتنظیــف الكســر. ھــذا ســوف یــؤدى ألنتشــار األجــزاء الصغیــرة المكســورة والغبــار فــي جمیــع 

أنحاء المنطقة ویمكن أن یلوث الفراغ.
02. اترك الناس والحیوانات األلیفة بعیًدا عن منطقة الكسر حتى یكتمل التنظیف.

03. قــم بتھویــة المنطقــة عــن طریــق فتــح النوافــذ ، واتــرك المنطقــة لمــدة 15 دقیقــة قبل العــودة لبدء التنظیف. ســتكون مســتویات 
بخار الزئبق أقل بحلول ذلك الوقت.    

04. ألقصى قدر من الحمایة ، إرتدى قفازات مطاطیة لحمایة یدیك من األجزاء الحاد.

05. قــم بإزالــة األجــزاء الكبیــرة بعنایــة ووضعھــا فــي حاویــة مغلقــة آمنــة ، ویفضــل أن تكــون حاویــة زجاجیــة مــع غطــاء علــوي 
لولبي معدني وغطاء مثل جرة التعلیب.

06. بعــد ذلــك ، ابــدأ فــي جمــع القطــع الصغیــرة والغبــار. یمكنــك اســتخدام قطعتیــن قاســیتین مــن الــورق مثــل بطاقــات الفھرســة 
أو أوراق اللعب لتجمیع القطع.

07. ضــع المنطقــة مــن الجانــب اللــزج مــن شــریط الصــق اللتقــاط الجزیئــات الدقیقــة. امســح المنطقــة بمنشــفة مبللــة أو منشــفة 
ورقیة رطبة اللتقاط جزیئات أكثر دقة.

08. ضــع كل النفایــات والمــواد فــي الحاویــة الزجاجیــة ، بمــا فــي ذلــك جمیــع المــواد المســتخدمة فــي التنظیــف والتــي قــد تكــون 
ملوثة بالزئبق.

09. قم بإزالة الحاویة مع مواد الكسر والتنظیف من المكان. ھذا مھم بشكل خاص إذا لم یكن لدیك وعاء زجاجي.
10. استمر في تھویة المكان لعدة ساعات.    

11. اغسل یدیك ووجھك.

Protected against direct sprays of
water up to 15 ° from the vertical.
08 ik_08

IP66IK08

Protected against solid objects that
are bigger than 1mm and water
splashing from all directions.

Class 1 - 
This product should be Earthed.

This electrical product MUST be recycled 
in accordance with WEEE Directive.

Wattage    Light OutputModel Driver Type L W H

250W

500W

750W

 35,000 LM

70,000 LM

105,000 LM

Constant Current LED Driver 323 mm

536 mm

716 mm

502 mm

502 mm

502 mm 256 mm

256 mm

256 mm

1000W 140,000 LM 854 mm 462 mm 216.1 mm

Constant Current LED Driver

Constant Current LED Driver

Constant Current LED Driver

FLDO51

FLDO52

FLDO53

FLDO54

Attention :
01. Please use it in strict accordance with the instructions.
02. Do not replace parts and rebuild lamps Note: Please be sure to cut off the power before 
installation to prevent electric shock!                                                                                                                                                 
03. In order to ensure the normal operation of the product, please use the power supply with 
the voltage within the indicated range.
04. Please follow the correct installation steps to install this product.
05. Disconnect the power supply when installing or removing the product to avoid the risk of 
electric shock.   
06. Do not look directly at the LED light source for a long time. High-intensity light sources 
may cause eye damage.
07.When you find the following problems, please ask a qualified electrician for repair 
service. Do not disassemble it at will:
a) When the product produces an odorous gas, makes an abnormal sound, or unusually 
flickers.
08.Working Environment：-40 - +50       Storage Temperature: -30 - 65
Working Humidity：30% - 85%           Storage Humidity：10% - 90%
09.Unpacking inspection :
a. Open the package and check the product carefully. 
b. If you find any damage to the product, please keep the package and contact our company 
in time.
Please do not try to use a damaged product.

إنتبھ :
01. یرجى استخدامھ بما یتفق بدقة مع التعلیمات.   

02. ال تستبدل األجزاء وإعادة بناء المصابیح
مالحظة: یرجى التأكد من قطع التیار الكھربائي قبل التثبیت لمنع الصدمة الكھربائیة!

03. من أجل ضمان التشغیل الطبیعي للمنتج ، یرجى استخدام مزود الطاقة مع الجھد داخل النطاق المحدد.
04. یرجى اتباع خطوات التثبیت الصحیحة لتثبیت ھذا المنتج.

05.افصل مصدر الطاقة عند تثبیت المنتج أو إزالتھ لتجنب خطر حدوث صدمة كھربائیة.
06. ال تنظر مباشرة إلى مصدر ضوء LED لفترة طویلة. مصادر الضوء عالیة الكثافة قد تتسبب في تلف العین.

07.عندما تجد المشاكل التالیة ، یرجى سؤال كھربائي مؤھل لخدمة اإلصالح. ال تقم بتفكیكھا :
 أ) عندما ینتج المنتج غاًزا ذو رائحة ، یصدر صوًتا غیر طبیعي ، أو ومیًضا غیر عادي.

08.بیئة العمل : 40- - + 50 درجة مئویة             درجة حرارة التخزین : 30- - 65 درجة مئویة
رطوبة العمل٪ ٪30 - ٪85                          رطوبة التخزین ： 10٪ - 90٪

09.فحص عبوة التغلیف :
أ. افتح العبوة وتحقق من المنتج بعنایة. 

ب. إذا وجدت أي كسر بالمنتج ، یرجى الحفاظ على العبوة واالتصال بشركتنا في الوقت المناسب.                               
من فضلك ال تحاول استخدام المنتج التالف.

Al Nasser Group
Salah Ad Din Al Ayyubi Rd. Al Malaz

Tel: +966 11 4777700
www.alnassergroup.com

LED FLOOD LIGHT- FLD05X  IP66 وحدة إنارة موجهة خارجية
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Al Nasser Group
Salah Ad Din Al Ayyubi Rd. Al Malaz

Tel: +966 11 4777700
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وحدة إنارة موجهة خارجية

Troubleshooting:
If it is not used improperly, please confirm whether it is caused by the following reasons. If 
you still cannot solve the problem after taking the instructions, please stop using and contact 
a qualified electrician.

The lamp does not emit light after the power is turned on.
Disconnect the power, please check if the wire is off
The lamp flashes after the power is turned on.
Disconnect the power and check that the power supply is in good contact.
Have a qualified electrician check if the power supply voltage is lower than required.

إكتشاف األخطاء و إصالحھا :
إذا لــم یتــم اســتخدامھ بشــكل غیــر صحیــح ، فیرجــى تأكیــد مــا إذا كان ســبب ذلــك ھــو األســباب التالیــة. إذا كنــت ال تــزال غیــر 

قادر على حل المشكلة بعد أخذ التعلیمات ، فیرجى التوقف واإلتصال بكھربائي مؤھل .
01.المصباح ال یضئ بعد تشغیل مصدر الطاقة.

افصل الطاقة ، یرجى التأكد من فصل السلك
02.یومض المصباح بعد تشغیل مصدر الطاقة.

افصل مصدر الطاقة وتحقق من أن مصدر الطاقة على اتصال جید

Note: The mounting base must be able to withstand 10 times the weight of the 
product.
 
1. Open the package and check whether the radiator, lens, lamp body, bracket, etc. are 
damaged, ensuring that the completion does not affect the quality of the whole lamp 
and installation.

مالحظة: يجب أن تكون قاعدة التثبيت قادرة على تحمل وزن المنتج بمقدار 10 أضعاف
 

ذلك  إلى  وما   ، الحامل   ، المصباح  جسم   ، العدسة   ، المبرد  كان  إذا  مما  وتحقق  العبوة   ١-افتح 
معطوباً ، مما يضمن أن االنتهاء ال يؤثر على جودة المصباح بالكامل والتثبيت

2. According to the screw hole position and hole 
distance of the lamp holder, or confirm whether the 
original installation hole position matches the hole 
position of the lamp, install the expansion screw.
 
a.) Fix the bracket screws to adjust the installation 
angle.

 ٢-وفًقا لموقع فتحة المسمار ومسافة فتحة حامل المصباح ،
 أو قم بتأكيد ما إذا كان موضع فتحة التثبيت األصلي يتطابق مع

.موضع فتحة المصباح ، قم بتثبيت مسمار التمدد

أ.) تثبيت مسامير الحامل لضبط زاوية التثبيت

b.) Install the lamp body to adjust the illumination 
angle, the lamp body is adjustable by 360° 

جسم  ، اإلضاءة  زاوية  لضبط  المصباح  جسم  تثبيت   ب.) 
المصباح قابل للتعديل بمقدار 360 درجة

:Installation Drawing رسومات التثبيت:

c.) Two three-core wire heads are respectively 
accessed from 1 and 3. In the position of 2, the screws 
are fixed with L N and ground wire respectively, then 
the terminal is tightened and the installation is 
completed.

 ج.) يتم توصيل رأسين من األسالك الثالثة النواة على التوالي من
 1 و 3. في موضع 2 ، يتم تثبيت المسامير مع أطراف الكهرباء
يتم التوصيل  أطراف  ذلك  وبعد  الترتيب  مع  واألرضى   والتعادل 

ربطها جيدا وإكمال التثبيت

:Bracket mounting hole فتحة تثبيت حامل التعليق:
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