
19713238CT - 18 LED LAMPPU MUUNTAJALLA/TOIMINTA 
NÄPPÄIMILLÄ 

 
Kuva 1: Sähköadapterin kytkentä, ohjainyksikkö, valo 

 

 
10 valoa voidaan sarjakytkeä ohjainyksikköön: 

 

 
 

Kuva 2: Ohjainyksikön toimintanapit 

Sähköjohto 

PCB output cable 

Input voltage: 

85-265V/AC 



 

 

Valon käyttö: 

1. Kytke kaikki kontaktit ja tarvikkeet kuvan 1 mukaisesti, ennen verkkokytkentää. 
Paina ensiksi "värivalinta nappia" tai "värivaihtelu nappia" ja paina "on/off 
nappia" niin ohjainyksikkö aktivoituu. Älä paina "on/off-nappia ensiksi. 

 
2. Valon sammuttaminen, vaihe 1, paina " käynnistys nappia on/off" niin valo 

sammuu, paina on/off uudestaan niin valo syttyy. 
 

3. Jos olet painanut "värivalinta nappia" niin silloin valo vaihtaa väriä seuraavassa 
järjestyksessä: 

4. punainen, vihreä, sininen, punainen + vihreä, punainen + sininen, sininen + vihreä, 
punainen + vihreä + sininen. 

 
5. Jos olet painanut " värivaihtelu nappia" niin silloi värit vaihtuvat 5 sekunnin 

välein. 
 
 

HUOM: Kun kytket valon sähkö verkostoon on sinun noudatettava Vaihe 1. Älä 
kytke virtaa pois 1. vaiheen jälkeen, ohjainyksikkö toimii nyt normaalisti ja 
"on/off-nappia" voidaan käyttää valon kytkemiseen ja sammuttamiseen. Jos virta 
katkeaa ja kytket uudestaan niin muista noudattaa vaihe 1. Älä käytä "on/off-nappia", 
käytä vain yhtä niistä muista kahdesta napeista. 
 

 

ON/OFF 

kytkin 

Värivalinta 

kytkin 

Värivaihtelukytkin 



ASENNUS 
 
 

 

 
 
 

ASENNUSOHJE 

Lue kaikki informaatio ennen asennusta/käyttöönottoa! 

1. Poraa reikä valolle 47 mm reikäsahalla. Hinosäätöä voidaan tarvita, käytä 
hiekkapaperia tai viilaa. 

2. Valoa voidaan käyttää aina 60 mm seinäpaksuuteen asti. 
 
 
 

Musta tiiviste 

Valkoinen tiiviste 

47 mm 



3. Työnnä johdot reijästä. Asenna valkoinen tiiviste valon kauluksen alle. Käytä 
silikoonia mahdollisten epätasaisuuksien varalta pinnalle joka tulee seinään päin. 
HUOM! Ruuvaa irti valon (lampun) kaulus ennen asennuksen alkamista, laita kaulus 
takaisin kun silikooni on kuivunut. 

 

4. Musta tiiviste asennetaan ulkopuolelta ja sen jälkeen kiristetään mutteri. Kiristä 
käsivoimin. 

5. Toimintanäppäin asennetaan kylvyn/altaan ulkopuolelle samalla tavalla kun valo 
mutta ilman silikoonia. Suurin paksuus 35 mm. Käytä 35 mm reikäsahaa. HUOM! 
Silloin kun ohjauspaneli sisältyy. VAROITUS! Toimintanäppäintä ei saa asentaa 
kylvyn sisälle tai sellaiseen kohtaan jossa se voi joutua jatkuvaan kontaktiin 
veden kanssa. 

6. Kytke yhteen valosta tuleva liitin toimintanäppäimesta tulevaan kontaktiin. 

7. Aseta muuntaja suojaisaan paikkaan ja kytke ”INPUT” timintanäppäimestä 
muuntajaan. 

8. Kytke muuntaja ja testaa valo ohjeiden mukaisesti. 

HUOM! Yhteensä 10 valoa on mahdollista kytkeä. 

 
 


