
300W

? Fejlfinding
Problem Mulig årsag Løsning 

Strømledningen er forkert forbundet Tilslut netledningen igen 

LED´erne virker ikke 
Stikket er løst Tilslut strømmen korrekt 

LED driveren virker ikke. Erstat med ny LED driver 

LED chip er beskadiget Erstat med ny LED chip 

LED´erne blinker 
Driverens output er unormalt Erstat med ny LED driver 

LED chip slukker Erstat med ny LED chip 

 CONDOR
Monteringsvejledning
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 Husk 
Vi sætter pris på dit køb! 

Læs brugsanvisningen før installationen og behold den til senere brug. 

 Advarsel 
1.  For at undgå skade, fald, elektrisk stød eller brand, må du ikke ændre lampen eller udskifte tilbehør uden

først at bekræfte med leverandøren.

2. Kun autoriseret personale må installere lampen og sørg for at de følger instruktionsmanualen. Enhver ukorrekt

installation kan forårsage fald, elektrisk stød, brand eller anden skade eller fare.

3. Afbryd strømmen før installation eller vedligeholdelse af lampen.

4. Afbryd strømmen, hvis armaturet begynder at ryge eller udsende lugte, da der kan opstå brand eller elektrisk

stød. Bed en kvalificeret person om at inspicere og vedligeholde armaturet.

5. Vær venlig ikke demontere lampen uden leverandørens tilladelse.

6. Rør ikke strømforsyningen, når lampen er i brug.

7. Hvis armaturets udvendige kabel eller ledning er beskadiget, må denne kun udskiftes af leverandøren, en

serviceagent eller en kvalificeret person.

8. Terminalblokke er ikke inkluderet. Elektrisk montering skal foretages af en autoriseret el-installatør.

9. Lyskilden i dette armatur erstattes kun af fabrikanten eller dennes servicemedarbejder eller en tilsvarende

kvalificeret person

10.  Kun til montering uden for armslængde.

11.  Til anvendelse i miljøer, hvor der kan forventes en akkumulering af ikke-ledende støv på armaturet.

12. Monteringshøjde max. 20m

13. Ved enhver tvivl vedr. sikkerhed skal LEDlight Danmark altid kontaktes.

Risiko for elektrisk stød 

Tekniske specifikationer

Produkt Specifikationer

Indgangsspænding

Frekvens

Udvendige 
dimensioner 

Udvendige 
dimensioner 

Armatur 
netto vægt 

Armatur 
netto vægt 

Drift Temperatur

Lager Temperatur
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? Fejlfinding
Problem Mulig årsag Løsning 

Strømledningen er forkert forbundet Tilslut netledningen igen 

LED´erne virker ikke 
Stikket er løst Tilslut strømmen korrekt 

LED driveren virker ikke. Erstat med ny LED driver 

LED chip er beskadiget Erstat med ny LED chip 

LED´erne blinker 
Driverens output er unormalt Erstat med ny LED driver 

LED chip slukker Erstat med ny LED chip 
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 Husk 
Vi sætter pris på dit køb! 

Læs brugsanvisningen før installationen og behold den til senere brug. 

 Advarsel 
1.  For at undgå skade, fald, elektrisk stød eller brand, må du ikke ændre lampen eller udskifte tilbehør uden

først at bekræfte med leverandøren.

2. Kun autoriseret personale må installere lampen og sørg for at de følger instruktionsmanualen. Enhver ukorrekt

installation kan forårsage fald, elektrisk stød, brand eller anden skade eller fare.

3. Afbryd strømmen før installation eller vedligeholdelse af lampen.

4. Afbryd strømmen, hvis armaturet begynder at ryge eller udsende lugte, da der kan opstå brand eller elektrisk

stød. Bed en kvalificeret person om at inspicere og vedligeholde armaturet.

5. Vær venlig ikke demontere lampen uden leverandørens tilladelse.

6. Rør ikke strømforsyningen, når lampen er i brug.

7. Hvis armaturets udvendige kabel eller ledning er beskadiget, må denne kun udskiftes af leverandøren, en

serviceagent eller en kvalificeret person.

8. Terminalblokke er ikke inkluderet. Elektrisk montering skal foretages af en autoriseret el-installatør.

9. Lyskilden i dette armatur erstattes kun af fabrikanten eller dennes servicemedarbejder eller en tilsvarende

kvalificeret person

10. Kun til montering uden for armslængde.

11. Til anvendelse i miljøer, hvor der kan forventes en akkumulering af ikke-ledende støv på armaturet.

12. Monteringshøjde max. 20m

13. Ved enhver tvivl vedr. sikkerhed skal LEDlight Danmark altid kontaktes.

Risiko for elektrisk stød 

Tekniske specifikationer

Produkt Specifikationer

Indgangsspænding

Frekvens

Udvendige 
dimensioner 

Armatur 
netto vægt 

Drift Temperatur

Lager Temperatur
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