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1. Sluk for strømmen før installation eller inden vedligeholdelsesarbejde.
2. Installer ikke armaturet nær varmekilde.
3. Overskrid ikke den nominelle forsyningsspænding eller strømstyrke.
4. Alle ledninger og installation af lysarmaturet skal overholde lokale og nationale ledningsregler.
5. Pas på ikke at trække i elektriske ledninger under udpakning, da dette kan beskadige forbindelsen.
6. Læg alle komponenterne på en glat overflade og sørg for, at der ikke mangler nogen komponenter, før de 
samles.
7. For at undgå personskader, skal du sørge for, at strømkabler og skruer er sikret, før du tilslutter strømmen.
8. Opbevar instruktioner til fremtidig reference.

Installationsprocedure

Sluk for strømmen, inden du starter installationen. Læs instruktionerne og kontroller, at du har alt det 
værktøj og tilbehør der skal bruges for at gennemføre korrekt.

'li Påbygning 

STEP 1 

Tag armaturet og tilbehøret ud

STEP3 

l 111
tr tU

Fastgør armaturet på væg/loft direkte ved 
brug af skruer

STEP2 

Fjern endestykkerne på armaturet

STEP4 

Indstil den valgte farvetemperatur (kun på visse 
typer)

STEP5 STEP6 

Sæt endestykkerne tilbage Tænd for lampen, og test for korrekt funktion.
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Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Sluk for installationen.
2. Tænd kun efter fuldstændig installation og undersøgelse af kredsløbet.
3. Kun professionel el-installatør til installation og vedligeholdelse.
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