
 
 

LED FLEXSTRIP 
 

HN 1633 
 

Brugervejledning 
 

 
 
 
1 meter LED flexstrip. 
Strømforsyning med 230V/12V transformer og 1,5 meter ledning med tænd/sluk knap. 
 

 
 
 
 
 
Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i private hjem og ikke til kommerciel brug. 
Produktet er ikke egnet til almindelig rumbelysning. 
 
 
 
 

 
Undgå faren for elektrisk stød! 
 

• Før tilslutning skal det kontrolleres, at spændingen på tilslutningsstedet er den samme, som 
driftsspændingen angivet på produktet (230V~). 

• Før tilslutning skal alle dele kontrolleres for skader. 
• Brug aldrig produktet, hvis der er skader på det. 
• Tilslutningskablet kan ikke repareres. Hvis det beskadiges eller ødelægges, skal produktet 

tages ud af brug og bortskaffes. 
• Lyskilden kan ikke udskiftes. 
• Åbn aldrig nogen af de elektriske dele eller andre dele af produktet. 
• Beskyt produktet mod skarpe kanter og hjørner, samt varme overflader. 
• Tag altid stikket ud før rengøring og vedligeholdelse. 
• Berør aldrig produktet med fugtige eller våde hænder. 
• Brug kun produktet med de komponenter, der er beskrevet i denne brugervejledning.  
• Tag strømforsyningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. 
• Forbind aldrig denne flexstrip med andre flexstrips. 
 
 
 

Type Længde Spænding LED Lumen Beskyttelsesgrad Levetid 
Timer 

HN 1633 1 meter 230V AC 
50 Hz 

30 stk. 
3,5W 
3000K 

120 IP20 25000 

TILSIGTET BRUG 

SIKKERHEDSINFORMATIONER 

INDHOLD 



 
 
 
Installation 
1. Forbind strømforsyningen med flexstrippen. 
2. Før flexstrippen monteres, skal man sikre sig, at den overflade, som flexstrippen skal 

placeres på, er ren og tør samt affedtet. 
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra det selvklæbende lag på bagsiden af flexstrippen og placer den 

over hele længden, mens den trykkes fast på underlaget. 
4. Sæt strømforsyningens stik i stikkontakten. 
 
OBS: Den medleverede strømforsyning er kun beregnet til dette produkt.  
 
Brug 
• Sæt tænd/sluk knappen på ON for at tænde flexstrippen. 
• Sluk flexstrippen ved at sætte tænd/sluk knappen på OFF. 
    
Afkortning af flexstrippen 
 
OBS: Før afkortning skal strømmen afbrydes. 
 

 
 
Flexstrippen kan afkortes for hver 10 cm. Afkortningsstederne er markerede. 
 

 
 

 
Fjern først stikket fra stikkontakten. Brug kun en tør, fnugfri klud til rengøring. 
 
 
 
 

VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er 
udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til de 
gældende WEEE-direktiver. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Importeret af: 
Harald Nyborg A/S 
Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV 
 
 Der tages forbehold for trykfejl. 

INSTALLATION OG BRUG 

RENGØRING 

BORTSKAFFELSE 
 


