
                                BRUKSANVISNING   
LED ALLMÄNBELYSNING 6821, 6818, 6772 och 6773, 

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU TAR ENHETEN I BRUK OCH SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR SENARE BRUK. 

230V/50H, 420lm/840lm, 6W/12W IP54     
Denna allmänna belysning hör till skyddsklass II och dess skyddsgrad är IP44. Armaturens ljuskälla är ledmodulerna, 

som inte kan bytas ut av användaren och användaren får inte öppna belysningens solskydd.  

Armaturens ramar är av vit plast och solskydden är av opalplast. Solskyddens fastsättning i ramen är säkrad med 

skruvar. I armaturen finns det en kopplingsdosa av kontaktdonsmodell för anslutning via en ytmonterad 

anslutningskabel. Armaturen är avsedd för att montera på vägg eller takyta för ute- och industribruk.   

Armaturen går inte att tona ned.  
 

Specifikationer 

Modell:  6821, 6772, 6818, 6773   

Anslutning:  230V/50Hz 

Effekt:  6W,12 W 

Ström:  0,1 A  

Mått 6772:  320 x 258 x 83 mm, 0,8 kg, kupa Ø 120 mm 

Mått 6773:  320 x 258 x 83 mm, 0,6 kg, kupa Ø 65 mm 

Ljusflöde:    420lm,840lm 

Ljusets färgtemperatur:  4000 K, vit  

Ljusfördelningsvinkel:  120° 

CRI:      > 70 

Livslängd:    > 30000 h 

 
 
 

Plint:          2 x 2,5 mm²,  

Armaturens driftstemperatur:      - 20 °C - + 45 °C  

Armaturens skydds- och lufttäthetsklasser:  Klass II, IP54 (stänksäker) 

 

Garanti 2 år 
 

Armaturens anslutning: 

 

Armaturens anslutning till nätet skall göras innan armaturen sätts fast på monteringsytan. Höljet till kopplingsdosan skall l igga 

mot monteringsytan för att kunna öppnas. Inuti kopplingsdosan finns en terminal, som är märkt L och N för anslutning av 

ledningarna.  

OBS! Endast professionella får göra en fast anslutning av armaturen till nätet. 

 

 

 6821/6772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lossa kopplingsdosans 4 skruvar, lyft av locket, se till att lockets tätning hålls hel. 

2) För anslutningskabeln genom kabelförskruvningen. Skala kablarna för anslutning och anslut kablarna till 

kopplingsplinten. Fasledaren (brun) till L-kopplingens plats och nolledaren (blå) till N-kopplingens plats. Dra åt 

kabelförskruvningen  

3) Sätt locket på plats med tätningen. Dra åt skruvarna.  

 

  6818/6773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Armaturens fastsättning på monteringsytan: 

 

    

1) Efter det att kabeln anslutits fäster man armaturen på monteringsytan med skruvar vid armaturens klackar.  

2) 6772 hål 3 st, Ø197 mm omkrets 120° mot varandra. 6773, hål 2 st på samma höjd, i nivå, på 130 mm:s avstånd från 

varandra. Fastsättning av armaturen förutsätter inte att kupan öppnas och användaren får inte heller öppna kupan. 

3) Vid fastsättning på vägggen är armaturens monteringsriktning fri.  

 

Rengöring av armaturen  

Rengör armaturen endast när spänningen är bortkopplad. Armaturen och får endast rengöras på utsidan och man 

rekommenderar att den endast rengörs med en mjuk trasa eller motsvarande. Vid rengöringen skall inte lösningsmedel eller 

motsvarande användas. Dessa kan skada armaturens ytor eller konstruktioner. Armaturen får inte öppnas. 

 

Service och reparationer: 

 

1.Ljuskällan på denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller någon hos denne behörig person eller motsvarande 

person med tillräcklig kunskap. Användaren får inte byta ut de delar som finns i armaturen och får ej heller öppna den. 

  Den i armaturen befintliga symbolen     betyder Obs, risk för elchock.  

2. Armaturen har 2 års prestandagaranti. Under denna period kan en icke funktionsduglig armatur lämnas in för 

garantireparation.  

  Efter garantitiden skall armaturen repareras i en auktoriserad elaffär eller hos en behörig elektriker.    

3. Garantin täcker inte armaturer som har gått sönder på grund av externa orsaker. 

4. Man bör omedelbart sluta använda en trasig armatur och ta den till en auktoriserad elaffär eller en behörig elektriker för 

reparation, eller så ska den bortskaffas som elektronikavfall. 

 

 

 

 

Tillverkare:  Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, www.blueimport.fi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blueimport.fi/

