
Montering: Væg eller loft 
Lysfunktioner:
CRI(Ra): >80Ra 
Levetid: 50,000 timer 
Lyskilde: LED SMD2835 
Input:220V-240V 50/60Hz

MONTERINGSVEJLEDNING
TITAN AA275 - Basic

Vigtigt: Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem før installation og opbevar den til senere brug.

Installation:

Fjern dækslet og lås låsene op 
på PCB panelet.

Fastgør basen til overfladen ved 
hjælp af rawplugs nr. 2 og 
skruer nr. 1

Fjern skruerne. 
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Bestillingskode Power
(W)

12

Funktion
Beskrivelse

On/off LED

Produkt
Serie

AA275

Farvetemperatur kode:

30K

40K

50K

CCT(K)

3000

4000

5000

Lumen

810

840

860

Farvetemperatur

Varm hvid

Neutral hvid

Kold hvid

Kode Nr.

1

2

3

Antal.

4

4

4

Brug

Monteringsskrue

Rawplug

Plastskive

Tegn.

Tilbehør

1

AA275-12-000 



Forbind ledninger. Efter forbindelse forsegles den 
punkterede gummiprop med 
silikone for at forhindre vand i at 
komme i armaturet. Bemærkning: 
Silikone medfølger ikke.
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1. Afbryd strømmen
2. Rør ikke lysdioder under vedligeholdelse eller rengøring
3. Anvend ikke kemikalier til at rengøre armaturet.

Miljøbeskyttelse: Affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Venligst genbrug 
hvor faciliteter findes. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for genbrugsrådgivning 

Advarsel:

Vedligeholdelse

Lås låsene og fastgør derefter 
låget til bunden ved at spænde 
skruerne.
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Forbindelse:

RoHSSAA IK10IP65

1. Produktet skal installeres af autoriseret elinstallatør og strømforsyningen skal afbrydes inden installation.
2. Installationskablerne skal være mindst 0,75mm2 og forbindes i overensstemmelse med de seneste IEE elektriske forskrifter 
eller de nationale krav. 
3. Rør ikke ved det elektroniske kredsløb og dets komponenter.
4. Kontakt en autoriseret elinstallatør for alle nødvendige reparationer og brug kun originale reservedele.
5. Rør ikke lysdioder under installation eller vedligeholdelse.
6. LED-lyskilden kan ikke udskiftes.
7. Efter ledningsføring skal vandtætningen udføres ved hjælp af silikone på membrannipplen. Silikone medfølger ikke.
8. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller af lignende kvalificeret person.
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