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Arbetsbelysningen måste vara helt utrullad innan användning. 

Innan användning kontrollera att alla skruvkontakter sitter på plats 
och är tillräckligt åtdragna. Ta ej bort ändkontakten.  

Arbetsbelysningen får ej övertäckas.

Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.   

Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten 
eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning. 

Arbetsbelysningen får ej överstiga 50m total belysningsslinga.   

innan användning kontrollera alltid arbetsbelysningen och säkerställ att inga 
synliga skador förekommer.   

Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera 
arbetsbelysningen. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutral detergenter.    

Får endast användas med kompatibla skarvkontakter ur Designlights BYGGY sortiment.     

Arbetsbelysningen bör ej böjas mer än 70°. Vid upphängning säkerställ fastsättning 
med 0,5m mellanrum. Arbetsbelysningen bör ej vikas eller hängas upp på för få
fastsättningspunkter.     

Hantera ej arbetsbelysningen inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad 
under upphängning eller installation.        

ta: 45℃

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR BYGGY ARBETSBELYSNING
ART NR: DB-526
E-NUMMER: 7590006
TILLVERKARES MODELLBETECKNING: SP. 2835H180S-25 

VIKTIGT: 

Arbetsbelysningens kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät. 
Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att 
produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar. 

ANVÄNDNING: 
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Anslutning LED-Belysning 
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Varning!
LED-belysningen får ej vara tänd ihoprullad  

Varning!
Installera ej LED-belysningen inkopplad. 

LED-belysningen får ej klippas. Skruva av ändpluggen på anslutnings-
kabeln och LED-belysningen.  

Koppla ihop anslutningskabeln med 
LED-belysningen. Dra åt skruvkopp-
lingen och säkerställ att den är tät. 

Säkerställ att ändpluggen i slutet av 
LED-belysningen är korrekt monterad 
och åtdragen. 
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LED-belysningen bör ej böjas mer än 
70 grader.  

Anslut LED-belysningen till 
AC 220V~ 240V

LED-belysningen bör fästas med 
50cm mellanrum.  

230VAC 50Hz max.200W
max. 0.9A
IP65


