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TILL ANVÄNDARE:

VARNING

Tack för att ni valt vår produkt! För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

Spara manualen/lämna till slutanvändare.

• Denna produkt ska endast hanteras av behörig elinstallatör.
• Det är förbjudet att ansluta produkten innan den är helt utrullad.
• LED-listen är inte lämplig att täcka med värmeisoleringsmaterial. Undvik brandfara.
• LED-listen är inte lämplig att montera direkt mot normalt brännbart material.
• Före användning av LED-listen måste alla anslutningar, (främre kontakt och ändstycke) limmas och förseglas för att förhindra elchock.
• Var vänlig använd inte LED-stripen om ytterhölje eller anslutning verkar vara skadad.
• Denna LED-listen får endast anslutas med specifika anslutningskomponenter, som leverantören hänvisar till och det är även förbjudet att  
 ansluta produkten med andra LED-list produkter.
• Individuellt specificerat anslutningskit (DB-531), tillåter maximalt 50 meter total längd på LED-listen.
• Det är inte lämpligt att använda denna produkt i våtutrymme, badrum etc.
• Det är inte lämpligt att använda rengöringsmedel på produkten.
• Installeras utom räckhåll för människor och djur.
• Tag ej av ändstycket.
• Säkerställ att den använda strömmen uppnår det angivna intervallvärdet (märkspänning 220V-240V, 50Hz), för att undvika olyckor såsom brand.
• Vid uppsättning, se till att följa säkerhetsföreskrifterna för INSTALLATION noga.
• Om produkten installeras felaktigt, kan den orsaka elchock, brand eller andra olyckor.
• Modifiera ej LED-listen, byt ej ut eller ersätt några komponenter.
• När LED-listen är ansluten till elströmmen är det inte tillåtet att göra några ändringar utan att först slå av strömmen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Var vänlig testa produkten före montering och fast installation för att försäkra er om att produkten är lämplig för ändamålet.  
 En nedmonterad produkt kan lätt skadas.
• LED-listen är avsedd för inomhusbruk. För utomhusbruk krävs att LED-listen installeras enligt gällande föreskrifter och är skyddad för väder  
  och vind och att man försäkrar sig om att anslutningen och ändstycke hålls torr.
• Om någon avvikande händelse uppstår, slå av strömmen och inspektera installation, kontakta behörig fackman.
• LED-listen får ej användas i direkt solljus, i fuktiga miljöer, vid vibration, eller där det finns korrosiva gaser. 
• Lämplig omgivningstemperatur är -20°— +45° C. 
• Det kan förekomma avvikelser i färg, ljushet och styrka på samma modell av LED-list, vilket inte är onaturligt.
• Ojämnheter på det upplysta området syns mest om det belysta området är för nära LED-listen, eller om den belysta ytan är ojämn.

INSTALLATIONSANVISNING
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VARNING! Tänd ej upp LED-listen, när den är  
ihoprullad, det finns risk för skada eller brand.

VARNING! Se till att strömmen är avstängd före installation för att undvika elchock.

ÄndpluggLED-listFrämre kontaktLikriktareStickkontakt

Böjningsvinkel: LED-listen får ej böjas mer  
än 70 grader i sidled.

1 Klippning av LED-list:  Denna produkt bör 
ej klippas. Om den måste klippas ska den klippas 
vid angivna markeringar. Den måste noggrant 
förseglas efteråt, så att ingen fukt kan tränga in. 
Detta måste utföras av behörig installatör.

4 Installation av främre kontakt 2: Stick 
in stiften i de två hålen på anslutningskontakten 
och se till att de båda delarna är ordentligt 
sammansatta.

Ljuseffekt: För att erhålla bästa möjliga 
ljuseffekt, bör avståndet till den upplysta ytan 
vara minst 10 cm.

2 Installation av stift: Montera in stiften  
noggrant mot anslutningsledningarna på LED- 
listen, se till att stiften inte förskjuts.

Installation av ändstycke: Fyll på lim på 
insidan (väggarna) av ändstycket och montera 
ihop det med LED-listen.

•  För att denna produkt ska kunna användas säkert och effektivt, bör den rengöras och kontrolleras minst en gång i halvåret.
•  Rengör LED-listen med en mjuk trasa med neutralt rengöringsmedel och torka sedan med en torr mjuk trasa. Vidrör ej LED-listen med vassa föremål.
•  Använd ej sura eller basiska rengöringsmedel såsom organiska lösningsmedel,  
 bekämpningsmedel eller spray för att undvika missfärgning, försämring eller  
 annan skada på LED-listen.

Anslutning: Försäkra dig om att märkspänning-
en är den avsedda för LED-listens angivna värde. 
Se till att strömmen är avstängd före installation.

Installation av främre kontakt 1: Fyll i 
PVC-lim i utrymmet mellan stiften och LED-listen, 
fyll även lim på insidan (väggarna) av anslutnings-
kontakten.

Uppfästning: Sätt upp LED-listen med 
förslagsvis 2 fästpunkter per meter. Se till att upp-
fästningen inte täcker någon LED eller motstånd. 
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