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Tekniset tiedot ovat paketin päällä
Teknisk data är tryckt på paketet
Technical data is printed on package

HUOM!

Tämän tuotteen valonlähteenä ovat valodiodit (LED), joita ei voi vaihtaa. 

Lapetek LED-valaisimien kanssa on käytettävä siihen sopivaa 12 V DC -virtalähdettä. Takuu ei kata mahdollisia vaurioita, mikäli 
käytetään väärää virtalähdettä.

Led-Ribbon on suunniteltu käytettäväksi kahdessa osassa ja sen molemmissa päissä on virransyöttö. Voit katkaista nauhan kolmen 
ledin välein (katkaisupaikat on merkitty nauhaan) ja käyttää molemmat päät erikseen.

Suosittelemme että tuote asennetaan sileäpintaiseen alumiini profiiliin. Alumiinin ansiosta lämpö haihtuu paremmin, mikä vaikuttaa 
tuotteen elinikään. Kaikissa tapauksissa asennuspinnan tulee olla sileä ja puhdas, jotta teippi tarttuu siihen kunnolla. Tuotteet on 
asennettava niin että se voidaan tarvittaessa vaihtaa ja sen liittimiin tulee päästä vapaasti käsiksi. 

Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö voimassa olevien säännösten mukaisesti.

OBS!

Ljuskällan till denna produkt är lysdioder (LED) som ej är utbytbara. 

Tillsammans med Lapetek LED-armatur måste alltid användas ett lämpligt 12 V DC -driver. Garantin täcker ej skador orsakade av 
fel typs driver. Monteringen skall se till så att produkterna kan vid behov fritt bytas ut. 

Led-Ribbon har en anslutningskabel i vardera ända vilket ger en möjlilghet att änvända båda ändorna skillt. Strippen kan klippas av 
vid varje tredje diod (märkt ut på strippen).

Med tanke på produktens livsläng rekommenderas att den monteras i en aluminium profil. I alla fall skall monteringsytan vara ren 
och slät för att tejpen fäster orderntligt. 

Installationen får se endast av en yrkeskunnig installatör enligt gällande regler.

NOTE!
The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED). 

Together with Lapetek Led lamps must always be used a suitable 12 V DC -driver. Guaranty is not valid for damages caused by 
using wrong type of driver. Installation must be done in a way that reinstalling is possible without removing f.ex. fixed furniture. 

Led-Ribbon is designed to have the possibility to use both ends separately by adding a power feed cable in both ends. You can cut 
the strip at every third led and use the strips separately.

An aluminium surface is recommended to reduce the heat generated by led’s and quarantee maximum lifetime. In all cases 
installation surface must be clean and plane to be able to use the tape. 

Installation must be done by a competent person according to valid rules.
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230 V

12 V DC

Alumiini profiili (lisävaruste)
Aluminium profil ( tilläggsutrustning)
Aluminium profil ( accessory)
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LED DRIVER
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