
A 

B 

C 

D 

E 

F 

E 
E 

0......
N 

1 2 

1 2 

3 

285mm 

MONTERINGSVEJLEDNING

LED DOWNLIGHT 

fflG lfb R "'J285*210mm, 70G-¾ '% �, 

3 

4 

4 

5 

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:
Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger bør altid følges ved installation, herunder følgende:
1. Læs alle instruktioner.
2. Må kun installeres af autoriseret installatør.
3. Sørg altid for, at strømmen er slukket, og armaturet er afkølet, inden der udføres

vedligeholdelse, rengøring eller justering af beslaget.
4. Installer ikke armatur nær varmekilder.
5. Overskrid ikke den nominelle forsyningsspænding eller strømstyrke.
6. For at undgå skade eller beskadigelse af armaturet skal du sørge for, at strømkabler og skruer

er sikre, før du tilslutter strømmen.

Installation

Flg 1: Installationsafstand 
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Tab 1: Loft udskæring 
Downlight dia (inch) 

Loft hulmål (mm) 

25mm 
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BEMÆRK: Før installation skal du kontrollere IP-mærket på armaturet for at sikre det overholder kravene til 
installationen.

IP54 Velegnet til indendørs områder, herunder badeværelser og overdækkede / beskyttede områder 
såsom verandaer.

BEMÆRK: Før installation skal du kontrollere driverens oplysninger som nedenfor:

Non-dim 

Triac dim 

0/1-10V 

DALi 

Kan ikke dæmpes

Kompatibel med anbefalede TRIAC dimmere, dæmpningsområde 8-100%.

Kan kun dæmpes med 0 / 1-10V dimming system, dæmpningsområde 8-100%.

Kan kun dæmpes med DALi dimming system, dæmpningsområde 8-100%.

5 

6 7 8 

81 

----------+ ----------------A

Installationsprocedure

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

·- _...--
1 Sluk for

-J.1.-.--- strømmen

Sluk for strømforsyningen, før du starter en installation. Læs instruktioner og tjek, at alt værktøj og tilbehør er 
klar for at fuldføre installationen korrekt.

Downlight med integreret driver 

For produkt med Slide Switch i farvevalg, vælg 
venligst lysfarven (CW / NW / WW) inden 
installation.

,,,.- ·, 

--���\ '" 
-·· 

1. Bor et hul i henhold til skemaet for
udskæring

2. Åben dækslet 

-
-- -_-___ - - -- L= Brun 

- N-Blå

3. Sæt hovedkablet i aflastningen,
tilfør L og N til terminalblokken og 
spænd derefter aflastningen.

5. Pres fjedrene tilbage og isæt 
derefter downlight i hullet

Advarsel: Ved produktionsændring og ukorrekt installation bortfalder garantien.

Knap til
lysfarveskift

4. Luk dækslet 
stramt

6. Sørg for at 
downlighten er 
fastmonteret 
og tænd for 
strømmen
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