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Dubbelpendlat väggmontage

Infällt väggmontage 

Byta piktogram

Dimensioner

Väggmontage

Med pendel

Vid flaggmontage så räcker inte fjädrarna till stabiliteten och för att hålla armatu-
ren upprätt. Pendelhållaren måste därför skruvas fast i väggen. Skruvar ingår ej. 

Om baksidan på kretskortet är synligt, sätt fast pendelhållaren (behöver inte snäp-
pas fast) och följ punkt 1 till 4 för den andra panelen. 

Fortsätt med installationen som beskrivs i „Enkelpendlat väggmontage“ punkt 5 
till 15. 
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Skruva ut insexskruvarna (storlek 1.5/2) för 
att koppla isär OLEDpanelerna.

Marka borrhålen med monteringsramen och 
borra önskade hål. Skruvar är ej medleverera-
de. Monteringsramen kan även skruvas fast 
i dubbeldosans skruvar (skruvarna följer med 
dosan). 

Koppla in MLED500 aggregatet (se separat 
beskrivning) och lägg in den i dubbeldosan. 

Sätt på skyddsplasten och led ut kabeln till 
OLEDpanelen på sidan.

Skruva fast monteringsramen i väggen eller 
i dosan. 

Sätt fast kontakten i OLEDpanelen. 

Montera OLEDpanelen genom sätta den i 
spåren lite höger om ramen och skjuta den 
från höger till vänster så att den snäpper fast 
i sin låsklack.  

För att lossa väggpanelen, sätt in en insexme-
jsel i storlek 1.5 i monteringshålet (behövs ej 
vridas om). Skjut panelen i motsatt riktning 
som du förde in mejseln.

Tryck försiktigt panelen med en insexmejsel 
1.5/2 genom hålet i monteringsramen.

Lossa försiktigt plastfronten som sitter fram-
för piktogramet.

Ta bort plastfronten och byt piktogrammet. 
Sätt i plastfronten med den tryckta ramen 
inåt och fixera den. 

Lösgör OLEDpanelerna genom att skruva på 
dem till den lilla markeringen. 

Ta av OLEDpanelen väldigt försiktigt.

Koppla loss kontakten och kabeln som kom-
mer ur pendelröret. 

Koppla in OLEDpanelens kontakt på krets-
kortet. 

Sätt fast panelen i hållaren och lås den ge-
nom att skruva till den stora markeringen. 
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Pendel Doppelpendel

Deckenabschluss

250 UH1

Scheibe

Piktogramm

Wandgehäuse

SchutzfolieElektronik
Doppeldose

Dubbeldosa

ElektronikDubbeldosa

74mm håltag-
ningsmått

Plastfront

Piktogram
Skyddsplast

OLEDpanel

74mm håltagningsmått

DubbelpendelEnkelpendel

Tekniska data kan ändras utan föregående avisering.
Effekta Power Systems AB, www.effekta.se, effekta@effekta.se, 040-946020
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Enkel eller dubbelsidigt takmontage Enkelpendlat väggmontage

Se separat beskrivning av inkopplingen av 
MLED500 elektroniken. När matningen är 
inkopplad och kapslingen är ihopskruvad, lägg 
upp denna i undertaket genom det 74mm 
stora hålet. Lossa skyddet bak på OLEDpanelen genom 

att vrida den till den lilla markeringen och ta 
bort den. 

Koppla loss kontakten och kabeln som kom-
mer ur pendelröret. 

Lossa skruven i pendelhållaren och dra ut den 
från pendeln. 

Koppla loss OLEDpanelen genom att sticka 
in en insexmejsel (1.5/2) i hålet (behövs ej 
vridas om). 

Lossa OLED pendeln genom att skruva den 
moturs till den lilla markeringen. 

Ta bort fjädrarna från pendelhållaren. 

Borra 4 hål i pendelhållaren. Se markeringar-
na på baksidan. 

För igenom den installerade elektronikdelen 
genom hålet (74 mm) i väggen. Skruva fast 
säkerhetskabeln i elektronikdelen.

Sätt fast kabeln i kontakten i pendelhållaren. 
Sätt även fast säkerhetskabeln i hållaren.

Montera och skruva fast pendelhållaren.

Montera fast pendelröret och fixera det med 
skruven. 

Sätt fast kabeln i elektronikkortet på pendeln. 

Sätt fast och lås pendelns lock genom att 
vrida det medurs till den stora markeringen. 

Ta bort OLEDpendel försiktigt. 

Vrid OLED pendeln 90°.

Sätt i OLED pendeln i stommen och vrid 
medurs till den lilla markeringen. 

Vid flaggmontage så räcker inte fjädrarna till stabiliteten och för att hålla armatu-
ren upprätt. Pendelhållaren måste därför skruvas fast i väggen. Skruvar ingår ej. 

Dra igenom (behåll) flatkabeln så att det 
sticker ner genom hålet. 

Sätt i kontakten i kretskortet i armaturen. 

Vik försiktigt upp fjädrarna på armaturen 
uppåt och tryck upp dem genom hålet i 
undertaket. 

Viktig information!
Dessa instruktioner är endast till utbildade elektriker eller det ansvariga 
installationsföretaget. Installationskraven som beskrivs måste uppmärk-
sammas och uppfyllas både före och under installationen.

Varning! Garanti kan inte avkrävas i de fall som felet beror på att inst-
ruktionerna inte följs. Vi accepterar inga följdfel orsakade av detta heller. 
Instruktionerna måste läsas noga innan produkten driftssätts.

Rengör inte med lösningsmedel!
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Inkopplingen mellan drivdonet och pendelhållaren kan göras 
med en standard 2-polig kabel (max 0,5mm2 i diameter). Av 
denna anledning så medlevereras 2 kontaketer med drivdonet. 

Tekniska data kan ändras utan föregående avisering.
Effekta Power Systems AB, www.effekta.se, effekta@effekta.se, 040-946020


