19713238CT - BELYSNING LED LAMPA,
KONTROLL/TRANSFORMATOR
Bild 1: Koppling av alla tillbehör
Nätadapter

PCB output cable

Input voltage:
85-265V/AC

10 Lampor kan seriekopplas till en kontrollpanel:

Bild 2: Kontrollpanelen

Touch sensor

Användning av lampan:

1. Anslut alla kontakter och tillbehör enligt bild 1, före anslutning till elnätet. Tryck på
sensorn för att aktivera kontrollenheten.
2. Den första färgen är (R+G+B), vidrör du sensorn kommer färgskiftningsläget att
startas efter några sekunder.
3. Rör sensorn en gång till för att manuellt bläddra igenom färgerna i följande ordning:
rött, grönt, blått(rgb), grönt + rött, rött + blått, grönt + blått.
4. Om du rör sensorn en gång till efter den sista färgen så stängs lampan av.

INSTALLATION

Vit packning

Svart packning

47 mm

MONTERINGSANVISNING
Läs all information innan montering/användning!
1. Borra hål för lampan med en ø 47 mm hålsåg. Finjustering kan behövas, använd
sandpapper eller fil.
2. Lampan kan användas för väggtjocklekar upp till 60 mm.

3. Stick ut kablarna genom hålet. Montera med den vita packningen under lampans
krans. Använd också silikon på ytan som kommer mot väggen för tätning av
eventuella ojämnheter. OBS! Skruva bort lampans krans innan monteringen
påbörjas, sätt tillbaka då silikonet torkat.

4. Den svarta tätningen monteras från baksidan och sedan muttern. Spänn fast med
handkraft. Torka bort överflödigt silikon från insidan.
5. Kontrollpanelen monteras fast utanför badet/poolen på samma sätt som lampan
men utan att använda silikon. Största tjocklek 40 mm. Använd ø 40 mm
hålsåg. OBS! Gäller där kontrollpanel ingår. VARNING! Kontrollpanelen får
inte monteras inne i badet eller där den kan komma i ständig kontakt med
vatten.
6. Koppla ihop anslutning från lampan med kontakten från kontrollpanelen.
7. Placera transformatorn på en skyddad plats och anslut "INPUT" från
kontrollpanelen till transformatorn.
8. Anslut transformatorm och testa lampan enligt anvisningar.
OBS! Totalt kan upp till 10 st lampor anslutas.

