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Læs denne korte vejledning omhyggeligt igennem og opbevar den let 
tilgængeligt til senere anvendelse! 

 SIKKERHEDSHENVISNINGER 

Tilsidesættelse af sikkerhedshenvisningerne kan føre til livs-, 
forbrændings- og brandfare! 
 Kun en anerkendt elektromontør må gennemføre installations-, montage- 

og tilsluttningsarbejder. 
 Produktet må ikke forandres eller modificeres. 
 Hænge og befæstig ikke noget på produktet, særlig ingen dekorationer. 
 Dæk ikke produktet af. Gør ikke indgreb i luftcirkulationen. 
 Ifald af fejl, produktet må ikke berøres. Afbryd produktet på ekstern 

kontakten eller ved frislutte af ledningen på sikringen! 
Der er et fejl fald, hvis: 
 der er synlige beskadigelser. 
 produktet ikke funktioner upåklagelig (f.eks. flagre). 
 det ryger, damper, eller ved hørlige knirkstøjer. 
 brandlugte opstår.
 du mærker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, også på 

tilgrænsende flader). 
Driv produktet ikke før istandsættlelsen og prøvning udelukkende 
gennem en anerkendt elektromontør! 

 Produktet er ikke beregnet til betjening af børn. Sørg for, at børn ikke tager 
skade ved produktet, f.eks. ved forbrænding på varme overflader eller ved 
elektrisk stød. 

Videre sikkerhedshenvisninger er kendetegnet med dette symbol:  . 

ANVENDELSE IFØLGE BESTEMMELSEN 

Dette produkt er kun til belysningsformål og må: 
 kun anvendes med en spænding på 100-240V ~50/60Hz. 
 kun tilsluttes iht. kapslingsklasse I (et). 
 kun tages i drift fast monteret på en stabil, jævn og vippefast 

undergrund. 
 kun tages i drift på normale hhv. ikke antændelige overflader (F-

mærkning). 
 kun anvendes i tørre rum, altså ikke 

 i fugtige eller snavsede rum. 
 i områder med høj luftfugtighed. 

 ikke udsættes for mekanisk belastning eller stærk tilsmudsning. 

DRIFT 

 146522: Du kan tænde og afbryde lyset formedelst kontakten. 

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE 

Lyskilde 
 LED lyskilde har med normal brug en meget lang livstid. Hvis der desuagtet 

burde forekomme skader eller forstyrrelser, så henvend dig for udveksling til 
din faghandler. 

Pleje 
 Kobl først hele produktet spændingsfri og lad det køle ned før du foretager 

rengørings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger på produktet. 
 For at rense produktet, brug en let fugt, blød og trævlefri klud. Ta hensyn til 

eventuel vedlagte henvisninger for vedligeholdelse og rengøring. 

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE 

Lagring 
 Produktet må lagres tør, beskyttet for forureniger og mekaniske 

belastninger. 

 Efter en fugtig eller beskidt opbevaring må produktet først tages i brug 
efter en tilstandskontrol foretaget af en autoriseret elektriker. 

Henvisning om bortskafning (EU) 
 Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Produkter 

med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE, 2003/108) om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for 
gamle el-apparater! 

MONTAGE (udelukkende af en autoriseret elektriker) 

 Før du gører noget arbejde, omkobler strømforsyningen  og den forbindende 
fører spændingsfri! 

 Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller 
som er beskrevede entydig som tilbehør! 

 Prøv om der er løse deler i produktet. Hvis dette er tilfældet, og hvis 
eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, så produktet må ikke 
installeres eller sættes i funktionen. 

 Brug vedlagt fastgørelsematerialen kun hvis det er egnet for 
montageundergrunden. If ikke, benytter fastgørelsematerialen som er egnet for 
montageundergrunden. 

Pakke Ud 
 Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fjern hver transportbeskyttelse. 
 Før fjernelse af indpakningen, prøv om alle deler af produktet er blevet taget 

ud. 

Montageplads 
 146512: Produktet er kun egnet for montagen på vægen og loftet. 
 146522: Produktet er kun egnet for indbygning i vægen. 
 LED reagerer følsomt på høje temperaturer!  Før montagen, ta hensyn til 

temperaturen som er at vente på driftsstedet. Denne må ikke overskride 
produktets tilladelige omgivelsetemperaturen (ta=25°C). 

Enkelt montage skridt (Læs helt igennem inden montering) 
 Monter lampe som vist i illustrationen. 
 146522: Mark og skær ud indbygningsåbning. Beskadig ikke derved 

tilførselen. Den nødvendige størrelse af udsnit er: 
 Ø: 6,8 cm 

 Elektrisk forbindelse
 Produktet skal være duelig at blive adskilt fra strømforsyningen 

formedelst en alpolfrakobling. 
 146512: For at tilslutte strømmen forbind den sorte eller brune leder 

(fase) på tilslutningsledningen og den blå leder (nulleder) på 
tilslutningsledningen med 23V-klemmerne (PRI) på 
forkoblingsenheden.  Den grønne - gule åren (beskyttelseleder) af 
tilslutningsledningen vil fast sammenskrues med jordforbindelse- 

klemmen  af produktet. 
 146522: For elektrisk forbindelse, forbinder svar eller brun åren 

(yderleder) af tilslutningsledningen med klemmen L og blå åren 
(neutralleder) af tilslutningsledningen med klemmen N. Den grønne - 
gule åren (beskyttelseleder) af tilslutningsledningen vil fast 

sammenskrues med jordforbindelse- klemmen  af produktet. 

 Kontroller lampens upåklagelige funktion og at den er sikker 
fastgjordt! 
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