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Förpackningens innehåll 
 
Armatur. 
Fästen och skruv för armaturen. 
Armaturkabel för anslutning mellan armatur och drivdon. 
Drivdon, plug-in för kortare armaturer eller friliggande för längre armaturer. 
Sladddimmer för armaturer med plug-in drivdon. 
 
Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar. 
 
OBS Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet stoppas in i vägguttaget. Felaktig 
inkoppling kan skada armaturen. 
 

Montering armar 
 
Låt armaturen ligga plant. Lossa muttern på armen. Vrid den ena armen så att den är i rät vinkel 
mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern som sitter på armen. Upprepa för 
den andra armen. 
 

Montering armatur på tavlan 
 

Skruva fast fästena på baksidan av ramen med de 
bipackade skruvarna. 
Anslut armaturkabeln. För att säkerställa att 
kontakten inte glider isär kan kabeln dras genom 
dragavlastaren. 
 

 
 

Armaturen kan även monteras på väggen bakom tavlan. 
 
 
 
 



 

Montering dimmer 
 

Gäller för armaturer med sladdimmer. 
Sladdimmern monteras på kabeln mellan drivdonet och armaturen. 
Se till att kabeln inte är ansluten till drivdonet. 
Kapa kabeln där dimmern ska monteras. Skala kablarna 5 mm. 
Skruva fast kabeln i respektive sida i dimmern. Kabeln från drivdonet ska 
monteras på sidan märkt VIN. Kabeln till armaturen ska monteras på sidan 
märkt LED. Ledarna med rillor ska monteras till + på respektive sida. 
Ledarna med text ska monteras till – på respektive sida. Kontrollera att 
kablarna monteras rätt då felaktig montering kan skada armaturen. 
 
OBS! En vanligt strömbrytare får ej monteras på kabeln mellan drivdonet 
och armaturen. 

 

Anslutning armatur 
 
Se till att armaturkabeln är ansluten till tavelarmaturen. 
Anslut armaturkabelns andra ände till drivdonet. 
Anslut slutligen drivdonet till vägguttaget. 
 

Funktion dimmer 
 
Sladdimmer 
Ljusstyrkan förändras genom att skjuta på reglaget. Armaturen kan stängas av genom att skjuta 
reglaget till det nedre ändläget. 
  
Friliggande drivdon 
Drivdonet har en potentiometer inbyggd för att kunna dimma armaturen. Vrid sakta medsols för 
att öka ljusstyrkan eller motsols för att minska ljusstyrkan. 
Drivdonet gå även att styra med extern 1-10V reglering eller återfjädrande tryckknapp. Koppla i 
detta fall bort den inbyggda potentiometern och anslut önskad reglering enligt symbolerna på 
drivdonet. 
 

Justering ljusbild 
 
Ljusbilden går att justera genom att justera de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt 
grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små 
justeringar för att höja eller sänka ljusbilden. 
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