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Indbygning (2) 
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Færdigt resultat

Clips skal købes separat som tilbehør

Udskæringsmål

Panel

295x295mm

295x595mm

595x595mm

Udskæring

270x270mm

270x570mm

570x570mm

Panel 

620x620mm

295x1195mm

595x1195mm

Udskæring

590x590mm

270x1170mm

570x1170mm

Loftåbning baseret 
på udskæringsmål
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ADVARSEL
1. Afbryd strømmen inden installation
2.Tænd kun efter fuldstændig installation og undersøgelse af kredsløbet. 

Installationsprocedure

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:
Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger bør altid følges ved installation, herunder følgende:

1. Læs denne vejledning grundigt
2. Dette LED panel SKAL installeres samt vedligeholdes af en professionel el-installatør
3. Strømforsyningen til LED-panelet skal forsynes med en dedikeret ekstern LED-driver 
4. Sluk for strømmen før installation eller inden vedligeholdelsesarbejde.
5. Sørg for, at ledningerne er tilsluttet korrekt, før du tænder for enheden
6. Sikre, dig at produktet har plads nok til varmeafledning
7. Sørg for, at armaturerne aldrig er dækket af isolering eller andet materiale på noget tidspunkt
8. Dæmpbar version er kompatibel med en lang række anbefalede TRIAC-dæmpere
9.  IP40 kun for indendørs brug og ikke for fugtige omgivelser. IP54 for indendørs fugtige omgivelser
10. Omgivelsestemperatur: -10℃ to + 40℃,  Undgå direkte sollys
11. Opbevaringsbetingelser: Køligt og tørt

Inspektion før installation:
Tag lampen ud af kassen og læg den på et fladt bord, hvis lampen vrider op, skal du justere lampen med nedenstående 

trin før installation: 

1. Tryk på de modsatte vinkler på samme tid.

2.Tryk på yderligere to modsatte vinkler på samme tid, sørg for, at 

de fire vinkler er flade, og start derefter installationen. 

ADVARSEL
Sørg for, at monteringsfladen eller det strukturelle element, 
der bruges til installationen, kan bære vægten af LED-panelet. 

For farveskiftende model (styret af dip-
switch i lampen), vælg venligst lysfarve før 
installation, se billedet her 
vælg farve ved at skyde kontakten til tilsvarende farvetemperatur.. 

Påbygningsmontering
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Færdigt resultat

1 2

Nedhængt

indbygning (1)

1 2

3 4

Færdigt resultat

1 2

3 4
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Færdigt resultat

Pres for at justere 
længden på 
ophængningswiren.
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