
 

Rätten till ändringar förbehålls. Vid eventuella problem, kontakta vår kundtjänst. 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inLED System12
Installationsanvisning

Altanbelysning

Felsökning

Problem Möjlig anledning Lösning

Lampan/lamporna lyser ej

Någon koppling har vänts åt fel 
håll

Se till att skåran i kontakterna 
sitter åt rätt håll

Ström saknas Kontrollera elcentralen om 
någon säkring löst ut

Strömbrytare eller dimmer har 
slutat att fungera Byt strömbrytare eller dimmer

Transformatorn har slutat att 
fungera

Transformatorn behöver 
repareras eller bytas ut

LED-chipet är trasigt Spotlighten behöver repareras 
eller bytas ut

Lampan blinkar

Transformatorn har slutat 
fungera

Transformatorn behöver 
repareras eller bytas ut

LED-chipet är trasigt Spotlighten behöver repareras 
eller bytas ut

Lampan sitter för långt från 
transformatorn

Förkorta kabellängden mellan  
lampan och transformatorn

Garanti
2 års garanti gäller för produkter mot uppvisande av inköpskvitto eller faktura.

Säljaren kan kräva att du omedelbart returnerar produkten för kontroll och eventuell 
reparation.


Om säljaren konstaterar att produkten är defekt, kommer säljaren välja att reparera eller att 
byta ut produkten. Säljaren förbehåller sig rätten att använda nya eller reparerade produkter 
vid utbytet. Sådana produkter och delar kommer att vara i jämförbar funktion och prestanda 
som den ursprungliga produkten eller delen.


Garantin omfattas inte av följande eventualiteter:

1. Skador orsakade av force majeure, såsom krig, upplopp, sabotage, cykloner, 
jordbävningar, flodvågor, översvämningar, explosioner, brand, etc.

2. Skador orsakade av användaren såsom felaktig användning / behandling.

3. Modifiering av produkten eller ändring av dess funktion.

4. Skador orsakade av installatören.
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Kopplingsexempel UDL604RSS och UDL605S-SS

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 
VARNING! - HA RESPEKT FÖR EL!

Säkerhetsanvisningar Fysiska dimensioner / mått för installation

Installation

Safety instructions

1 The manufacturer is not liable for damage or 
malfunction caused by improper handling.

2 Make sure that the voltage is disconnected prior to 
installation, maintenance and changing of lamp.

3 The LED luminaire ballast / transformer must be 
connected to 230V.

4 Make sure to connect the LED luminaires to the 
driver before connecting the driver to the mains.

5 Plugs and terminals must be free from tension and 
torsion forces.

6 The luminaire must not be covered with insulating 
material.

7 The luminaire must not be modified.
8 IP65-67 can be used outside. 
9 Observe prescribed distances before mounting.

10 Please acknowledge that light from LED is very 
bright, do not look directly into the LED light.

Symbol for separate collection

This symbol indicates that this product is to be 
collected separately.

* This product is designated for separate collection at 
an appro- priate collection point. Do not dispose of 
as household waste.

* For more information, contact the local authorities 
in charge of waste management.

By providing these materials for recycling, you contribute 
substantially to protect the environment.

Säkerhetsinstruktioner

1 Tillverkaren ansvarar ej för skador eller fel som 
orsakats genom felaktig hantering av armaturen.

2 Se till att spänningen är frånslagen före installation, 
underhåll eller lampbyte.

3 LED-armaturens drivdon/transformator skall anslutas 
till 230V.

4 Anslut LED-armaturen till drivdonet innan drivdonet 
ansluts till nätspänning. 

5 Stickproppar och anslutningselement måste vara fria 
från drag- och vridkrafter. 

6 Armaturen får under inga omständigheter täckas med 
isolering.

7 Armaturen får ej modifieras. 
8 Armaturer med IP65-67 är får användas utomhus.
9 Observera föreskrivna mått innan montage. 

10 Ljuset från en LED-diod är mycket starkt, undvik 
därför att titta rakt in i ljuskällan. 

Symbol för separat upphämtning

Den här symbolen anger att produkten måste 
hanteras separat.

* Den här produkten är avsedd för separat upphämtning 
vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Produkten får ej 
kastas i hushållsavfall.

* För mer information, kontakta de lokala myndigheter 
som ansvarar för avfallshantering.

Genom att lämna dessa material för återvinning bidrar du 
väsentligt till att skydda miljön.

Kopplingsexempel UDL603RSS och UDL606S-SS

Transformator
Modell Antal spotlights  

(ex. 0,3W spotlights)
Mått (BxLxH) mm Dimbar

DRU12V5 - 5W 1-16 st 46/71/29 Nej

DRU12V12 - 12W 1-40 st 53/102/32 Nej

DRU12V30 - 30W 1-100 st 53/102/32 Nej

DRU12V40 - 40W 1-133 st 53/102/32 Nej

inLED System 12 belysning går bra att dimra på sekundärsidan (ej spotlights på spjut)

Modell Håltagning-Ø mm Ytter-Ø mm Höjd mm Dimbar

UDL603RSS - 0,3W 24 30 18,5 Ja

UDL604RSS - 0,4W 24 35 38 Ja

UDL605RSS - 0,5W 51 57 9 Ja

UDL606S-SS - 0,6W 18 24 38,5 Ja


