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SVENSKA 
BRUKSANVISNING FÖR 
DISPLAYLAMPA 
IVED GOOSE 

Läs igenom dessa korta anvisningarna noga och spara dem för senare 
användning! 

 SÄKERHETSANVISNINGAR 

Om säkerhetsanvisningarna ej beaktas finns risk för livsfara, 
brännskada och brand! 
 Installations-, monteringsarbeten och arbeten på den elektriska 

anslutningen får endast utföras av auktoriserad elektriker. 
 Produkten får ej ändras eller modifieras. 
 Häng eller fäst ingenting på produkten, i synnerhet ingen dekoration. 
 Täck inte för produkten. Förhindra inte luftcirkulationen. 
 Vid fel får produkten INTE vidröras eller användas längre. Stäng genast av 

produkten med en extern brytare eller genom att bryta strömmen vid 
säkringen! Användning av felaktig produkt kan innebära livsfara genom 
elektrisk stöt! 
Ett fel har uppstått när 
 produkten har synliga skador. 
 produkten inte fungerar felfritt (t ex flackande ljus). 
 produkten ryker, ångar eller det hörs knastrande ljud. 
 brandrök uppstår.
 en överhettning kan ses (t ex missfärgning, även på intilliggande 
ytor). 
Använd endast produkten igen efter att den har blivit reparerad och 
kontrollerad av en auktoriserad elektriker! 

 Produkten är ej avsedd att användas av barn. Säkerställ att barn inte kan 
skada sig på produkten t ex genom att bränna sig på varma ytor eller 
genom elektriska stötar. 

Ytterligare säkerhetsanvisningar indikeras av denna symbolen:  . 

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDING 

Denna produkt är avsedd för belysingsändamål och får: 
 endast drivas med en spänning på 100-240V ~50/60Hz. 
 endast anslutas i enighet med skyddsklass I (ett). 
 endast användas fast monterat på ett stabilt, jämnt underlag där den inte 

kan välta. 
 endast användas på normala/ej brännbara ytor (F-märkning). 
 endast användas i torra utrymmen, alltså inte: 

 i fuktiga eller smutsiga utrymmen. 
 i utrymmen med hög luftfuktighet. 

 ej utsättas för stark mekanisk belastning eller stark nedsmutsning. 

DRIFT 

 146522: Med strömbrytaren kan du tända och släcka lampan. 

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL 

Ljuskälla 
 Byte av ljuskälla: Lysdioder (LED) har vid normal användning en mycket lång 

livslängd. Skulle ändå skador eller störningar uppstå så vänd dig till en 
fackhandel för byte. 

Skötsel 
 Stäng först av strömmen till hela produkten och låt den svalna innan du 

rengör eller gör underhållsarbeten på produkten. 
 Rengör produkten regelbundet - endast med en lätt fuktad, mjuk och luddfri 

duk. Beakta eventuellt medföljande anvisningar. 

FÖRVARING OCH SOPHANTERING 

Förvaring 
 Produkten måste förvaras torrt och skyddad mot smuts och mekanisk 

belastning. 

 Om produkten har varit förvarad på en fuktig eller smutsig plats får den 
endast tas i bruk igen efter att ha blivit kontrollerad av en auktoriserad 
elektriker. 

Anvisningar för sophantering (Europeiska Unionen) 
 Produkten får ej kastas i hushållssoporna! Produkter som är märkta med 

denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE, 2003/108) för 
elektriska och elektroniska apparater på de lokala uppsamlingsställena för el- 
och elektronikskrot. 

MONTERING (får endast utföras av auktoriserad elektriker) 

 Koppla bort strömförsörjningen och se till att ledningen är spänningsfri innan 
du börjar arbeta! 

 Använd endast tillbehör som följde med i leveransen eller som klart beskrivs 
som tillbehör! 

 Kontrollera om det finns lösa delar i produkten. Skulle så vara fallet och det 
inte klart anges att sådana delar ingår, får produkten ej installeras eller tas i bruk. 

 Använd det medföljande monteringsmaterialet bara om det lämpar sig för 
montering på det aktuella underlaget. Om detta ej är fallet ska 
monteringsmaterial användas som är avsett för underlaget. 

Uppackning 
 Ta försiktigt ut produkten ur förpackningen och ta bort alla transportskydd. 
 Kontrollera innan du kastar förpackningsmaterialet att alla produktens delar är

urtagna. 

Monteringsplats 
 146512: Produkten är endast avsedd för vägg- och takmontering. 
 146522: Produkten är endast avsedd för infälld montering i vägg. 
 LED är känsliga för höga temperaturer! Ta med temperaturen som är att 

vänta på monteringsplatsen före monteringen. Denna får ej överstiga 
produktens tillåtna omgivningstemperatur (ta=25°C). 

Montering (läs igenom helt före montering) 
 Montera lampan som bilden visar. 
 146522: Markera och skär ut öppningen för infällningen. Se till så att inte 

kabeln skadas. Öppningen behöver ha måttet: 
 Ø: 6,8 cm 

 Elektrisk anslutning
 Produkten måste kunna kopplas bort från strömförsörjningen med en 

allpolig brytning. 
 146512: För elektrisk anslutning kopplar du anslutningskabelns 

svarta eller bruna ledare (fas) och den blå ledaren (neutral, nolla) 
med 230V klämmorna (PRI ~) på transformatorn. Den gulgröna 
ledaren (skyddsjord) på elkabeln skruvas ordentligt fast i produktens

jordklämma .
 146522: För att förbinda lampan elektriskt kopplar du elkabelns 

svarta eller bruna ledare (fas) till klämma L och den blå ledaren 
(neutral, nolla) till klämma N. Den gulgröna ledaren (skyddsjord) på 

elkabeln skruvas ordentligt fast i produktens jordklämma . 

 Kontrollera att lampan fungerar felfritt och att den sitter säkert! 
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