
 

 

Glimmer LED Ljusslinga - Bruksanvisning 

 

Vänligen läs följande noga då ljusslingan riskerar att inte fungera optimalt om den är inkopplad på fel sätt. 

Spara sedan handledningen för framtida bruk. 

I paketet finner du: 

1. 1 x 10+3m 100LEDljusslinga (6w) 

2. 1 x 0.4m startkabel inkl. likriktare (från AC till DC) 

OBS: Transformator köpes separat. 

 

SÄKERHET 

•  Får endast kopplas till andra artiklar ur LED Garden Plug & Play-sortimentet. 

• Lampor och kopplingar får ej placeras under vatten. 

• Om en transformator eller dess kabel är trasig, måste hela transformatorn bytas ut. 

• Transformatorer får ej överbelastas. 

• Använd en - och endast en - startkabel före varje ljusslinge-serie.  

• För optimal ljusåtergivning rekommenderas max 6 ljusslingor i ett system - antingen tillsammans efter 
varandra i en följd, eller också placerade på olika platser i LED Garden Plug & Play-systemet. 

• Endast ljusslinga får kopplas efter en ljusslinga - dvs inga spotlights etc i änden på en ljusslinga. 

• Godkänd för utomhusbruk. 
 
 

INSTALLATION 

• Placera slingan på önskad plats. 

• Räkna ihop lampornas totala antal watt (en 100LED ljusslinga konsumerar 6w). Välj transformator med 
ett watt-tal som är högre än summan.  

• Koppla ljusslingan till startkabeln och startkabeln till transformatorn / valfri plats i systemet. 

• Ljusslingorna kan placeras antingen efter varandra i en lång rad, eller också på valfri plats i systemet.  

• Max sex ljusslingor per system rekommenderas för optimal ljusåtergivning.  

• Försäkra dig om att den sista ljusslingan är försedd med ett skruvlock för att undvika risk för 
vattenskada. 

• Ljusslingorna kan användas antingen som ett eget system, eller också tillsammans med övriga artiklar i 
LED Garden Plug&Play-systemet. 

• Använd en - och endast en - startkabel före varje ljusslinge-serie. 

• Koppla in och skruva åt alla kopplingar. Sätt medföljande skruvlock på eventuella öppna kopplingar. 

• Plugga in transformatorn i ett 230V-uttag. 
 
 

FELSÖKNING 

• Om ljusen inte fungerar, kolla att alla kopplingar är åtskruvade och att transformatorn är inkopplad. 

• Om lamporna blinkar, kontrollera att du har kopplat in en startkabel före den första ljusslingan i en 
serie. Denna behövs för att förse ljusslingorna med rätt sorts spänning (DC). 

 
 

ELAVFALL 

Uttjänta elprodukter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till återvinning enligt direktiv 

2002/96/EG samt 2006/66/EC. 
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