
 

Brugsanvisning for Mini LED lysslange 230V Ø11,5MM Nr 920 / 679330 

Systemet bør kun afkortes og monteres igen af autoriseret elektriker. 
 
Mini LED er beregnet til både udendørs og indendørs brug idet den er IP44. Den leveres på en tromle 
med 44 meter + 1,5 meter tilslutningskabel med stikprop. 
 
LED lamperne er i samme farvetone som glødepærelys, 2700 – 3000K. Der kan ikke lysdæmpes på 
LED lysslangen. 
 
LED lamperne er koblet i serier af 72 med 18 på hver meter hvilket betyder den kan afkortes for hver 
4 meter.  
LED lamperne har en levetid på ca. 30.000 timer  

Tromlen leveres med påstøbt tilsutningskabel på 1,5 meter og stikprop. Herefter kan lysslangen 
afkortes for hver 4 meter, der er tydelig markering på slangen hvor den kan klippes. Som tilbehør 
findes der et monteringssæt (679335 - bestilles seperat) som gør det muligt at kunne tilslutte 
afkortede stykker lysslange. Tilbehørssættet indeholder 1 stk. Tilslutningskabel 1,5M, 1 stk. 
Koblingsstift (ligner et lille H), 1 stk. Krympeslange, 1 stk. Flaske med tætningslim og 1 stk. 
Endekappe. 
 
For at tilslutte et afklippet stykke lysslange trykker man koblingsstiften ind i lysslangen. Tilsikre at de 
to stifter får forbindelse med lederne. Træk krympeslangen på lysslangen. Herefter trykkes 
koblingsstiften ind i den plastrørsdel som sidder på tilslutningskablet. Hullerne i plastrøret sidder ikke 
centreret hvilket indebærer man ikke kan vende polariteten forkert (det er et DC system som skal 
polariseres korrekt).  
 
Kontrollér at koblingsstiften er trykket rigtigt på plads og har forbindelse til lederne (den kan være 
træg og trykke på plads). Inden man går videre bør det kontrolleres om der er lys i lysslangen.  
Påfyld nu tætningslimen ned i plastrørsdelen så koblingen tætnes og før krympeslangen over 
samlingen varm den forsigtigt op indtil den slutter helt tæt om samlingen. Lad limen og 
krympeslangen tørre et stykke tid inden det igen kontrolleres om slangen lyser korrekt. 
 
Tilsidst skal endekappen påføres den afkortede ende. Den er i normal tilstand for lille og skal derfor 
opvarmes indtil den bliver blødgjort og kan trykkes på lysslangen. Dette gøres nemmest med en lille 
varmepistol.  
 
Når slangen ligges eller hænges på plads bør man fæstne lysslangen omkring sammenkoblingen med 
kabelclips eller andet for at undgå for meget vrid på slangen og dermed få en sikker aflastning. 
Lysslangen bør ikke vrides i skarpe bøjninger eller skarpt om hjørner idet det kan skade lodningerne i 
slangen.  
Hvis den monteres ved lave temperaturer kan det være en fordel at tænde slangen et kort øjeblik for 
at varme den lidt op. Derved bliver den lettere at arbejde med. Den må dog ikke være tændt 
igennem længere tid mens den er oprullet på tromlen. Det bør altså bare være en kort opvarmning. 
Skadad ljusslang skall omgående kasseras och ersättas med ny.  

Mini LED lysslange kan ikke kobles sammen med andre fabrikater af lysslange. 

 


