LED FLEX STRIP MED FJÄRRKONTROLL
HN 2046
Manual
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Strömförsörjning med 1,5 m anslutningskabel.
Kontrollenhet med infraröd mottagare och kabel för anslutning till flex strip.
1 m RGB LED flex strip.
Fjärrkontroll med batteri (knapcell 3V CR2025).

ANVÄNDNING
Denna produkt är endast avsedd för inomhusanvändning i privata hem och inte för kommersiellt
bruk.
Produkten är inte avsedd för allmän rumsbelysning.

SÄKERHETSINFORMATION
Undvik risken för elektriska stötar!
 Innan anslutning måste det kontrolleras att spänningen vid anslutningsstället motsvarar
produktens driftspänning (230V~).
 Innan anslutning måste alla delar kontrolleras för skador.
 Använd aldrig produkten om produkten är skadad.
 Anslutningskabeln kan inte repareras. Om den skadas eller förstöras måste produkten sluta
användas och bortskaffas.
 Ljuskällan kan inte bytas ut.
 Öppna aldrig några av de elektriska delarna eller andra delar av produkten.
 Skydda produkten mot vassa kanter, vassa hörn och varma ytor.
 Dra alltid ut stickkontakten före rengöring och underhåll.
 Rör aldrig produkten med fuktiga eller blöta händer.
 Använd endast produkten med komponenterna som beskrivs i denna manual.
 Dra ut strömförsörjningen ur stickkontakten om produkten inte skall användas under en
längre period.
 Anslut aldrig denna flex strip med andra flex strips.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
Installation
1. Anslut strömförsörjningen (1) till kontrollenheten (2).
2. Anslut flex strippen till kontrollenhetens kabel (7).
OBS: Var uppmärksam på korrekt anslutning. Pilarna måste sitta mittemot varandra.

3.
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Innan flex strippen anslutas måste man säkerställa att ytan som flex strippen skall placeras
på är ren, torr och avfettad.
Ta bort skyddsfilmen ifrån det självhäftande lager på flex strippens baksida och placera den
på hela längden samtidigt som den trycks fast på underlaget.
Var uppmärksam på att det inte får finnas hinder mellan fjärrkontrollen och
kontrollenheten.

Avkortning av flex strippen
OBS: Före avkortning måste strömmen avbrytas.

Flex strippen kan avkortas för varje 10 cm. Avkortningsställena är markerade med
en symbol som visar en sax.
OBS: Den medlevererade strömförsörjningen är endast avsedd för denna produkt.
Ta bort skyddsstrippen från batteriet i fjärrkontrollens batterilucka före
användning.
Fjärrkontrollen
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Dimbar, ljusare i 9 steg
Dimbar, mörkare i 9 steg
Släck
Tänd
Fast färg RÖD
Fast färg GRÖN
Fast färg BLÅ
Fast färg VIT
Fast färg GUL
Fast färg SJÖGRÖN
Fast färg ELEKTRISK BLÅ
Program ”blink”, olika färger, snabba byten
Fast färg GUL
Fast färg CYAN
Fast färg SYREN
Program stroboskop, olika färger, långsamma byten
Fast färg CITRONGUL
Fast färg LJUSBLÅ
Fast färg PURPUR
Program ”fade”, färgerna flyter in i varandra, långsamma byten
Fast färg GRÖNGUL
Fast färg HIMMELBLÅ
Fast färg MAGENTARÖD
Program ”smooth”, färgerna flyter in i varandra, snabba byten

RENGÖRING
Ta först ut strömförsörjningen ur vägguttaget. Använd endast en torr, luddfri trasa vid
rengöring.

BORTSKAFFANDE
VIKTIGT! Kasta aldrig produkten med vanligt hushållsavfall. När produkten är utsliten måste
den bortskaffas på ett miljövänligt försvarligt sätt i enlighet med gällande WEEE-direktiven.
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