
T8 Led Lysrør, innstallasjon

1. Slå av strømforsyningen.

2. (2) & (3) Fjern lysstoffrøret ved å rotere og løfte det.

3. Fjern den starteren til deg gamle lysrøret.

4. Sett i LED-erstatningsstarteren i starterholderen.

5. Sett LED-lysrøret inn i lampeholderen, sørg for at strøminngangen (hetten merket LN) er riktig.

6. Fest røret ved å rotere det 90°, sørg for at den er fast og ikke faller ned.

7. Slå på strømmen og sjekk om LED-lysrøret fungerer som det skal.

Kobling uten ballast og starter Kobling med LED starter og magnetisk ballast

Advarsler:
1 Før du starter en installasjon, slå av strømmen til utskiftingen er fullført.
2 Dette LED-rørproduktet skal kun brukes med LED-STARTER som følger med.
3 Vær oppmerksom på strøminngangen til røret og armaturet (LN trykt på hetten).
4 Dette produktet er kun egnet for magnetisk ballast.
5 Av sikkerhetsgrunner må du ikke åpne endelokket på røret på noen måte, eller gjøre noen modifikasjoner på produktet før bruk.
6 Demontering og vedlikehold av produktet skal KUN utføres av kvalifiserte fagpersoner.
7 Produktet kan ikke brukes i fuktige omgivelser, bruk KUN på tørre steder.
8 Vær oppmerksom på at den økte vekten kan redusere den mekaniske stabiliteten til visse armaturer og lampeholdere og kan 

svekke kontakt og lampeholderene.
9 Ikke bruk med noen dimmere eller i noen dimmekrets.
10 I tilfelle den ytre hetten er ødelagt, ikke bruk produktet, håndter og kast med forsiktighet.
11 Hvis du er i tvil om disse instruksjonene, vennligst kontakt en kvalifisert elektriker.

Avfallshåndtering
Når produktet er ubrukelig, skal den leveres til nærmeste miljøstasjon for sikker 
avfallshåndtering av
EE-avfall. Laderne kan også leveres til butikk eller forhandler som omsetter lignende 
produkter.
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