FI
KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE
ART.NR: 46311
SAUNIA LED54-VALAISIN
VAIHTUVALLA VÄRIVALOLLA
HARJATTU HAAPA
ART.NR: 46313
SAUNIA LED54-VALAISIN
VAIHTUVALLA VÄRIVALOLLA
HARJATTU HAAPA / TERVALEPPÄ
TEKNISET TIEDOT

MUUNTAJA

LED

Model: GOOBAY SET 12-15 LED
Input AC 200-240V, 50 Hz
Output DC 12V clamp, I out DC 1.25A
max 15W, suojausluokka II

TYPE 5050 Smd WW
7,2 WATTS, 0,6 A
IP 65, 30 led 450 lumen

1= VALAISIN
2= MUUNTAJA
3=INFRAPUNA KAUKO-OHJAIN
4= KAUKO-OHJAIMEN VASTAANOTINYKSIKKÖ
5 = KAUKO-OHJAIMEN SÄILYTYSTELINE
6=KULMAKIINNITYSPALAT
7=KIINNITYSRUUVIT
KÄYTTÖTARKOITUS
SAUNIA LED-valaisin on tarkoitettu käytettäväksi sisustukseen, pesutiloihin, saunaan tai terassille
tunnelman luojaksi.

SÄHKÖTURVALLISUUS
Tämän valaisimen kytkennän sähköverkkoon saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen.
Led-valaisimen käyttöjännite on DC 12 V. Ainoastaan valaisin voidaan asentaa saunatilaan ja sen
3,50m pituisen johdon liitokset on ehdottomasti asennettava normaaliin kuivaan huonetilaan.
Muuntaja voidaan asentaa vain kuivaan, normaaliin huonetilaan.
Huomio! Valaisin on varustettu lämmönkestävillä silikonijohdoilla, niiden käsittelyssä
asennusvaiheessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Johtojen ollessa vialliset tulee koko
valaisinyksikkö vaihtaa uuteen.
MUUNTAJAN ASENNUS
Sijoita muuntaja kuivaan, normaaliin huonetilaan. Varaa muuntajan ympärille riittävästi ilmatilaa
(50mm) sen jäähdytyksen varmistamiseksi. Muuntajaa ei saa koteloida eikä asentaa rakenteisiin.
Tarkista ennen verkkoon liittämistä, että verkkojännite on yhdenmukainen muuntajan kanssa,
Noudata annettuja turvallisuusohjeita:
- Sulje päävarokkeet ja varmista jännitteenkoettimella että johdot ovat varmasti jännitteettömiä.
- Kytke ensin toisiopiirin johdot (SEC 12V DC) irrottamalla muuntajan toisiopiirin suojakannen
- Varmista led-valaisimesta tulevan johdon oikea napaisuus (punainen +, musta -)
- Saatuasi toisiopuolen led-laitteet kytkettyä voit suorittaa ensiöpuolen kytkennät (PRI 200-240V
AC). Huom! Varmista jännitteettömyys ennen kytkentää.
- Kytkettyäsi ensiöpuolen kaksi johdinta, sulje suojakannet ja kiinnitä muuntaja tarvittaessa
kahdella ruuvilla turvalliseen paikkaan.
- Kytke virta päävarokkeeseen
LAITTEEN ASENNUS
Suunnittele asennus tarkasti etukäteen mahdollisimman hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
Varmista johtojen riittävyys.

ERITYISESTI HUOMIOITAVA SAUNAAN ASENETTAESSA
o Valaisinosasta lähtevien silikonijohtojen lämmönkesto on 170°C.
o Valaisimen maksimi käyttölämpötila on 125°C.
o Muuntajan asentaminen saunaan tai kosteaan tilaan on ehdottomasti kielletty!
o Kaikki led-johtojen kytkennät on oltava kuivassa, normaalissa huonetilassa
VAROITUS
o Valaisinta ei saa asentaa saunan kattoon!
o Valaisin tulee asentaa seinään, vähintään 20 cm katosta.
o Älä asenna valaisinta kiukaan läheisyyteen!

LAITTEEN ASENNUS:
Sijoita muuntaja kuivaan, normaaliin huonetilaan.Varaa muuntajan ympärille riittävästi ilmatilaa
sen jäähdytyksen varmistamiseksi. Muuntajaa ei saa koteloida eikä asentaa rakenteisiin..
Poraa riittävän suuri reikä (min 20 mm), RGB -liitintä varten.
Kiinnitä valaisimen johto (1) kaukosäätimen vastaanotinyksikköön (4).
Kytke muuntaja (2) kaukosäätimen vastaanotinyksikköön (4) yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti
. ( muuntajan asennus, toisiopuoli)
KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTINYKSIKÖN ASENNUS
Kaukosäätimen vastaanotinyksikkö tulee asentaa kuivaan tilaan. Kaukosäätimen
vastaanotinyksikköä ei saa asentaa saunaan. Se voidaan piilottaa rakenteisiin. Upotettaessa
kaukosäätimen vastaanotinyksikköä rakenteisiin, olisi hyvä suunnitella asennus siten, että
kaukosäätimen vastaanotinyksikkö voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti.
Kaukosäätimen vastaanotinyksikön maksimi käyttölämpötila on 60°C. Huomioi, että kaukoohjainyksiköstä ulostuleva johto ja sen päässä oleva sensori myöskään eivät ole lämmönkestäviä.
Siksi kauko-ohjainyksiköstä ulostulevan sensorin maksimi asennuskorkeus saunassa on 1,0
metriä. Infrapunasensorin kaapelin pituus on 2,0 m.
Laitteen infrapunasensori asennetaan siten, että sen edessä ei ole kiinteitä esteitä, jotta se
kykenee vastaanottamaan signaalia kauko-ohjaimesta.
Kaukosäädintä (3) ei saa säilyttää kuumassa saunassa. Kauko-ohjaimen teline (5) tulee asentaa
kuivaan tilaan, jossa vallitsee normaali huonelämpö.
KAUKOSÄÄDINOHJAINYKSIKÖN JA VALAISIMEN LIITÄNTÄ

A: Vastaanottoyksikön liitos, uros
B: Valaisimesta tuleva liitos, naaras

A: Vastaanottoyksikön liitos, uros
Vastaanottoyksikön liittimessä on 4 piikkiä.
Liittimessä ylhäällä muovin sisäreunassa on
tappi.
B: Valaisimesta tuleva liitos, naaras
Valaisimesta tulevassa liittimessä on 4 reikää.
Liittimen yläosassa muovissa on hahlo.

Tärkeää:
Urospuolinen liitin tulee työntää naarasliittimeen asennossa, jossa urosliittimen muovin
sisäreunalla oleva tappi osuu naarasliittimen hahlon kanssa samalle linjalle. On huomioitava, että
liitin tulee työntää suorassa asennossa ja riittävän syvälle. Työnnä liittimet yhteen vasta, kun olet
varma, että tappi ja hahlo kohtaavat.

VALAISINOSAN ASENNUS
SUORA SEINÄ
A.

B.

A. Kiinnitä kiinnitysklipsit seinään, klipsien väli 50 cm.
B. Paina valaisin kiinni klipseihin.
KULMA-ASENNUS
A.

B.

A. Kiinnitä mukana tulevat kiinnityspalat kulmaan.
B. Kiinnitä klipsi kulmapalan keskellä olevaan reikään ja paina valaisin kiinni klipseihin.

VINKKEJÄ
o Valaisin voidaan asentaa myös kulmaan, mukana tulevilla kulmakiinnityspaloilla (6).
o Samalla kaukosäätimellä voi ohjata kaikkia SAUNIA LED–valaisimia.

TAKUU:
Takuu on voimassa 12 kk ostopäivästä. Takuu ei koske tapauksia, joissa valaisinta on käytetty
vastoin käyttöohjeita.
TÄMÄ TUOTE ON VALMISTETTU SUOMESSA
VALMISTUTTAJA
Nikkarien Oy
Sarkatie 2, FI-01720 Vantaa
www.nikkarien.fi
SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ, MAHDOLLISTA TARVETTA VARTEN.

SE
BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR
ART.NR: 46311
SAUNIA LED54-LAMPA
BORSTAD ASP
ART.NR: 46313
SAUNIA LED54-LAMPA
BORSTAD ASP / KLIBBAL

TEKNISK INFORMATION
TRANSFORMATOR
Model: GOOBAY SET 12-15 LED
Input AC 200-240V, 50 Hz
Output DC 12V clamp, I out DC 1.25A
max 15W, protection class II

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=

LED
TYPE 5050 Smd WW
7,2 WATTS, 0,6 A
IP 65, 30 led 450 lumen

ARMATUR
TRANSFORMATOR
INFRARÖD FJÄRRKONTROLL
FJÄRRKONTROLLENS MOTTAGARENHET
STÄLL FÖR FJÄRRKONTROLLEN
HÖRNFÄSTNINGSBITAR
FÄSTNINGSSKRUVAR

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
SAUNIA Led-lampan kan användas i inredningen, badrummet, bastun eller på altanen för att
skapa stämning.
ELSÄKERHET
Led-lampan till elnätet får installeras endast av en utbildad elektriker. Lampans driftspänning är
DC 12 V. Endast lampan kan installeras i bastu.
Kopplingar från den 3,5 m långa silikon kabeln måste placeras i ett torrt, normalt rum.
Transformatorn kan endast installeras i ett torrt, normalt rum. Obs! Lampan är utrustad med
värmebeständiga silikon kablar, utför installationen med varsamhet.
Skadade ledningar bör bytas utmot nya.

INSTALLERING AV TRANSORMATORN
Placera transformatorn i ett torrt, normalt rum. Reservera tillräckligt med utrymme (50mm) runt
transformatorn så att den kan svalna ordentligt. Transformatorn får inte kapslas in eller installeras
inuti konstruktioner.
Följ givna säkerhetsföreskrifter:
- Stäng av huvudbrytaren och försäkra dig om att ledningarna är spänningslösa med en
spänningsprovare.
- Koppla först lågspänningskrätsen (SEC 12V DC) genom att lossa skyddskåpan och fästa
ledningarna Röd=+ Svart= -.
- Koppla nätspänningskrätsen (PRI 200-240 V AC) genom att lossa skyddskåpan och ansluta
transformatorn till nätspänningen.
- Fäst skyddskåporna på båda sidorna och fixera transformatorn med två skruvar.
- Koppla på huvudbrytaren.
INSTALLERING AV APPARATEN
Planera noggrant installationen i förväg för att försäkra dig om ett så bra slutresultat som möjligt.
Försäkra dig om att elledningarna är tillräckligt långa.

OBSERVERA I SYNNERHET NÄR DU INSTALLERAR APPARATEN I BASTU
o Silikon kablarna från lampan är värmebeständiga till 170C.
o
Lampans max. användningstemperatur är 125°C.
o Det är absolut förbjudet att installera transformatorn inne i en bastu eller i ett
våtutrymme!
o Alla kopplingar bör placeras på en torr plats i normal rumstemperatur!
VARNING
o Installera inte lampan i närheten av bastuugnen!
o Lampan får inte installeras i bastutaket!
o Lampan bör installeras på väggen, minst 20 cm från taket.

Borra ett tillräckligt stort hål (min. 20 mm) om du måste dra ledningar genom en mellanvägg.
Fäst lampans sladd (1) till fjärrkontrollens mottagarenhet (4).
Koppla transformator (2) till fjärrkontrollens mottagarenhet (4) enligt överstående anvisningar
(installering av tranformator, sekundär)Innan du kopplar apparaten till nätet bör du kontrollera att
nätspänningen stämmer överens med transformatorn.
INSTALLERING AV FJÄRRKONTROLLENS MOTTAGARENHET
Fjärrkontrollens mottagarenhet bör installeras i ett torrt utrymme. Den kan gömmas inuti
konstruktioner. RC-signalmottagaren ska placeras på ett sådant sätt att den är enkelt att få
åtkomst till vid underhåll och eventuella reparationer.
Fjärrkontrollens mottagarenhet bör inte användas vid temperaturer över 60°C. Beakta detta när
du planerar installationshöjden inne i bastun. Den infraröda sensorn som hör till enheten bör
installeras så att inga fasta hinder står framför den och hindrar sensorn från att ta emot signaler
från fjärrkontrollen.
Kabeln från IR signal mottagare och IR-sensor är inte värmebeständiga. Därför bör IR-sensorn
installeras under 100cm i en vanlig bastu. IR-mottagaren får absolut inte installeras i
bastu..Infrarotsensor kabellängd 2,0 m. Beakta detta när du planerar installationshöjden inne i
bastun. Ställ för fjärrkontrollen installeras i ett torrt, normalt rum.
KABELKOPPLING FÖR FJÄRKONTROLLENS IR-MOTTAGARE OCH LAMPA

A: Fjärrkontroll-mottagare, kopplingshane
B: lampa, kopplingshona

A: Kopplingshanen har 4 stift.
På insidan av kopplingshanen finner du en
utskjutning.
B: Kopplingshonan har 4 hål för respektive
stift. På övre delen av kopplingsdonet finner
du en skåra.

Viktigt!
Anslut kopplingen så att utskjutningen passas in i skåran.
Var noga att kontrollera så kopplingen är helt ansluten. Bekräfta först att skåran faktiskt matchar
utskjutningen innan du ansluter.

MONTERING AV ARMATUR
INSTALLERING I RÄGGVÄG
A.

B.

A. Skruva fast klämmorna i väggen. Mellanrummet mellan klämmorna ska vara 50 cm.
B. Tryck fast lampan i klämmorna.
INSTALLERING I HÖRN
A.

B.

A.Skruva fast de medföljande fästbitarna i hörnet.
B.Fäst klämman i hålet i mitten av hörnbiten och tryck fast lampan i klämmorna.

TIPS
o Lampan kan även installeras i ett hörn med hjälp av medföljande hörnbitar (6).
o Du kan styra alla SAUNIA LED-lampor med samma fjärrkontroll.

GARANTI:
Garantin gäller 12 månader från köpdatum. Garantin gäller inte i fall där lampan inte har använts
enligt bruksanvisningarna.
TILLVERKAT I FINLAND FÖR
Nikkarien Oy
Sarkatie 2, FI-01720 Vantaa
www.nikkarien.fi
SPARA DENNA BRUKSANVISNING FÖR EVENTUELLT SENARE BRUK.

