Indbygningsspot/inbyggnadsspot 3 stk./st HN 3657
Sikkerhedsinstruktioner

Al kabelføring skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med lovgivningen i landet.
Før installation påbegyndes, vær sikker på at strømmen er afbrudt ved at slukke for relæ til
udgangsboksen og tilhørende vægkontakt.
1. Brug aldrig lampen, hvis LED-lyskilden er i stykker. Forsøg aldrig at reparere den selv.
2. Tilslut ikke, hvis lampen er ødelagt (revnet, itu etc.)
3. Den medfølgende transformer er specielt beregnet til LED. Hvis den går i stykker, må den kun
udskiftes med en af samme slags, og udskiftningen skal foretages af en autoriseret reparatør.
4. Anvend ikke forlængerledning ved tilslutning.
5. LED-teknologi genererer ikke nogen betydelig varme fortil, men derimod bagtil.
Tag derfor temperaturspredningen med i betragtning ved installation af lampen.
6. Installer ikke lampen tæt ved springvand, pools etc. Konstant dryppende vand eller vandstråler
på lampen kan ødelægge den.
7. GEM DISSE INSTRUKTIONER.
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All kabeldragning ska utföras av en auktoriserad elektriker i överensstämmelse med lagar i landet.
Innan installation påbörjas så försäkra dig om att strömmen är avstängd genom att stänga av
reläer till utgångsboxen och tillhörande vägguttag.
1. Använd aldrig lampan, om LED-ljuskällan är trasig. Försök aldrig att reparera den själv.
2. Anslut inte om lampan är förstörd (sprucken, sönder etc.)
3. Den medföljande transformatorn är speciellt utformad för LED. Om den går itu får den
endast bytas ut mot en ny original transformator, och byte ska ske av en auktoriserad elektriker.
4. Använd inte förlängningssladd vid anslutning.
5. LED-teknologin genererar inte någon betydande värme framtill men därimot baktill.
Ta därför temperaturspridningen i beaktan vid installation av lampan.
6. Installera inte lampan nära fontäner, bassänger etc. Konstant droppande vatten eller vattenstrålar
på lampan kan förstöra den.
7. SPARA DESSA INSTRUKTIONER.
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Lyskilde: 3 x 4 W integreret LED
3 x 271 lumen
Levetid: 25.000 timer
3000 Kelvin (varm hvid)
Intet kviksølv
Ikke dæmpbar
Strømforsyning: 100-240V 50/60 Hz
Inkl. strømforsyning
Beskyttelsesklasse 2
IP20
Mål (lampe): Ø. 85 x H. 45 mm
Huldiameter: 73 mm
Materiale: Aluminium og PMMA
Farve (lampe): Stål

Ljuskälla: 3 x 4 W integrerad LED
3 x 271 lumen
Livslängd: 25.000 timmar
3000 Kelvin (varm vit)
Inget kvicksilver
Inte dimbar
Strömförsörjning: 100-240V 50/60 Hz
Inkl. strömförsörjning
Skyddsklass 2
IP20
Mått (lampa): Ø. 85 x H. 45 mm
Borrhålsdiameter: 73 mm
Material: Aluminium och PMMA
Färg (lampa): Stål

min. 150 mm

Säkerhetsinstruktioner

min. 300 mm

min. 300 mm

73mm

Bemærk:
Lampen må ikke dækkes af isolerende materiale.

IP20

min.100 mm

