
 

  

BRUKSANVISNING 
MULTIFLEX 

 
ARTNR: 156170 

EAN: 7090049800054  

 



Multiflex 
10 m LED strip 

Art nr: 156170   NO 

EAN: 7090049800054 
  

Lighting made simple  www.promitto.group 

Produktinformasjon 

Supert verktøy for alle håndverkere! 10 meter med kraftig LED strip som enkelt tas ut fra 
rullen og kobles direkte i stikkontakten. Perfekt når det trengs lys fra flere vinkler. Den 

ultrafleksible LED stripen kan henges opp eller legges der den trengs. Med til sammen 7000 
lumen har du mer enn nok lys for de fleste oppgaver. Rullen er enkel å holde og tar 
minimalt med plass.   

 
 

Spesifikasjoner 
Spenning 220-240V 

Lengde 10 meter 

IP klasse IP65 

Strømforbruk 80W – 8W/m 

Lysfarge 4000K 

Lysspredning 120° 

Lumen 700 lm/m 

LED type, antall SMD2835, 70LED/m 

Omgivelsestemperatur -20° til +50°C 

Levetid 50.000 timer (L70) 

Dimbar Nei 

Produktstørrelse 312 x 267 x 50mm 

Nettovekt / Bruttovekt 1,3 / 1,9 kg 

Garanti 3 år 

Godkjenninger CE 

Advarsel Fjern hele LED-stripen fra trommelen før bruk 
 
Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer 
batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I 
henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). 

  



Multiflex 
10 m LED strip 

Art nr: 156170   NO 

EAN: 7090049800054 
  

Lighting made simple  www.promitto.group 

Teknisk tegning 
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INSTRUKSJONER FØR BRUK (DRA UT LED STRIP) 

  
1. Legg braketten som vist på 

tegningen 
2. Horisontal posisjon av braketten 

  
3. Roter håndtaket vertikalt 4. Dra ut LED stripen 

 

 

5. LED stripen er klar til bruk  

 

INSTRUKSJONER ETTER BRUK (RULLE INN LED STRIPEN) 

  
1. Snurr LED stripen tilbake med det 

roterende håndtaket 
2. Sikre håndtaket tilbake i posisjon 

  
3. Fest håndtaket i midten av 

braketten 
4. Ferdig sammenlagt og klar for 

lagring 
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SIKKERHETSFORSKRIFTER 

 Ikke slå på strømmen under installasjonsprosessen. Trekk ut hele LED-stripen fra 
rullen før du kobler til strømmen. 

 Strømforsyningsspenningen skal være i samsvar med spenningen som er angitt av 
produktet, og passende sikkerhetsinnretninger bør installeres. 

 Ikke dekk til eller dekk til LED-stripen med gjenstander under bruk av produktet. 

 Ikke slå eller bruk makt på LED-stripen. Unngå også vibrasjoner under bruk.  
 Dette produktet er ikke et barneleke, men det er lett å vekke barnas interesse. 

Installer den på steder som barn ikke kan nå uten en voksen tilstede. 
 Installasjon: Ikke bruk metallmaterialer som ståltråd for å feste LED-stripen. Unngå 

at spisse gjenstander kommer i kontakt med LED-stripen, da det kan forårsake 

lekkasje, kortslutning, brann eller liknende. 

 

KORREKT INSTALLASJON 
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