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LAPETEK LED-ZIRO, asennusohje

Tekniset tiedot
Teho:  max 10 A
Jännite: 12 V DC

HUOM!
Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Valaisin on asennettava niin että se voidaan 
tarvittaessa vaihtaa ja sen liittimiin tulee päästä käsiksi. Alkuperäisiä johtoja ei saa pidentää.

1. Ota valopisteen suojamuovi pois ja kiinnitä ensimmäinen valaisin paikoilleen 2 ruuvilla (kuva 1).

2. Aseta seuraava valaisin edellisen valaisimen perään (2) ja kiinnitä myös se ruuveilla.

3. Kytkin Lapetek Led-Ziro 100 (3) ja Lapetek Led-Ziro kaapelikouru (4) kiinnitetään pohjassa   
    olevalla teipillä.

4. Asenna muut osat paikoilleen: kaapelikouru (4), syöttöjohto (5A) ja välijohdot (5B).

5. Asenna virtalähde LED28020 ja kun kaikki osat ovat paikoillaan, kytke sähkövirta (6). Huomaa, että 
virtalähde LED28020:n maksimikapasiteetti on 20 W, joten saman virtalähteen taakse voi asentaa max. 10 
valopistettä (1,8 W/valopiste).
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LAPETEK LED-ZIRO, monteringsanvisning

Teknisk fakta
Effekt:  max 10 A
Spänning: 12 V

OBS!
Installation bör göras av en sakkunnig person. Armaturen skall vid behov kunna bytas till en ny. 
Monteringen skall se till så att kontakter kan lösgöras. Ursprungliga kablar får inte förlängas.

1. Ta bort ljuspunktens skyddskärm och fäst första armaturen med 2 skruvar (bild 1).

2. Lägg nästa armaturen efter den första armaturen (2) och fäst den också med skurvar.

3. Brytaren Lapetek Led-Ziro 100 (3) och Lapetek Led-Ziro kabelkanalen (4) fästas med tejp, som finns på 
    undersidan.

4. Montera andra delar: kabelkanalen (4), strömanslutningskabeln (5A) och mellankablar (5B).

4. Montera transformator LED28020 och när alla delar är på plats, koppla elektrisitetet (6). Märk att trans-
formatorens LED28020 max.kapacitet 20 W, då den kan ha max. 10 ljuspunkter (1,8 W/ljuspunkt).
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