
For use in ventilated or 
unventilated spaces
För användning i ventilerade
eller oventilerade utrymme

GB

S

Om armaturens kabel skulle skadas
eller om armaturen inte fungerar som
den ska, skall dessa komponenter
kontrolleras/bytas av tillverkaren eller 
av tillverkaren utsedd person

If the luminaire cable is dammaged or 
if the luminaire is not working properly, 
it shal exclusively be checked/replaced
by the manufacturer or by the 
manufacturer designated person.

S

GB

Observera gällande
hanteringsföreskrifter mot
elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations
against electrostatic discharge.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.
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If the cord of this luminaire is damaged,
it shall exclusively be replaced by the 
manufacturer, or by the manufacturer
designated person.  

Om armaturens kabel skulle skadas
skall den bytas av tillverkaren, eller
av tillverkaren utsedd person.

GB

S

Class II 

  Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande 
  direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.

  The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the
   luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.
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Fagerhult Lighting System (Suzhou) Co. Ltd
No. 11 Workshop 99 Gangtian Road, Suzhou Industrial Park Suzhou 215021, China

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.
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Grundläggande isolering mellan
 nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
 mains and control wiring.
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Grundläggande isolering
mellan nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
mains and control wiring.
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DA- Grundläggande isolering mellan

 nät-och styrledning.S

GB Basic insulation between
 mains and control wiring.

Denna sida upp
This side up

Två personer rekommenderas vid installation.

Two persons recommended when installing.
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Repkänslig, använd handskar!

Easy to scratch, use gloves!
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Die Leuchtenteil MUSS vor dem Einstecken
der Netzspannung angeschlossen werden!

Armaturdel MÅSTE anslutas innan 
nätspänning kopplas in!
The luminaire MUST be connected before 
plugging in the mains voltage!

LUMINAIRE

1

2

220-240 V

ISOLERING

YTTERHÖRN

INNERHÖRN

YTTERHÖRN

INNERHÖRN

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.
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Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB CH

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

S GB

D SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.

ANVISNINGAR TILL KINA

Använd i första hand informations
rutor med enbart svenska och engelska

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.S GB

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

KINESISK TEXT FÖR ANVISNINGAR

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB CH
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nät och styr ledning.
Basic insulation between
mains and control wiring.GB

S

CH

D
A+

D
A-

N
L

GB Basic insulation between
mains and control wiring.

S Grundläggande isolering 
mellan nät och styr ledning.
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GB The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer,
its service agent or similar qualified person.

S Ljuskällan i denna armatur skall endast
ersättas av tillverkaren, dess serviceagent
eller liknande kvalificerad person.

2,5m
min.

Får endast installeras
utom  räckhåll
Only to be installed
outside arms reach

Om armaturens kabel skulle skadas eller om 
armaturen inte fungerar som den ska, skall 
dessa komponenter kontrolleras/bytas av 
tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person
If the luminaire cable is damaged or if the luminaire
is not working properly, it shall exclusively be
checked/replaced by the manufacturer or by the
manufacturer designated person

Får ej täckas med isolering
Must not be covered with
insulating material

XXmm

Lägg in armatur, 
bygg om box om 
det behövs.

mm2

121,5-2,5

mm

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or his designated person.

Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska,
skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person

GB

S
If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively 
be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or his designated person.

Har bytt ut blixtsymbolen i mallen, eftersom den inte stämde överens 
med standarden. Detta på order från DJ. /MO 2020-12-10
(detta är en bild från standarden, som jag använde att jämföra med.)

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Grundläggande isolering
mellan nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
mains and control wiring.
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Disassembly instruction/Vejledning til 
afmontering LED

Switch off electric 
supply to luminaire

Sluk for strømforsyningen 
til armaturet 

Dismantle luminaire

Montera ned armaturen 

Disassemble luminaire

Montera isär armaturen 

Ta bort kupa/skiva/bländskydd
Lins/Linshållare
Reflektor

Exemples of light sources 
Exempel på ljuskällor
Linear LED-cards/Linjära LED-kort
Round LED-cards/Runda LED-kort
Square LED-cards/Fyrkantiga LED-kort
COB

Examples of electrical components
Exempel på elektriska komponenter
Driver/Drivdon
Sensors/Sensorer
PSU
Battery/Batterier

Identify lightsources

Identifiera ljuskällor

Identify electrical components

Identifiera elektriska komponenter

Reverse installation instruction
Installationsanvisning fast tvärtom

Use suitable tools to loosen screws 
and other fastenings

Brug egnet værktøj til at løsne skruer 
og andre fæstninger

Remove glare protection, reflectors, 
lenses and/or other components to 
locate LED/light source

Fjern dæksler, reflektorer, linser og/
eller andre komponenter for at 
lokalisere LED/lyskilde  

Mounting 
instruction

1

COB behind reflector 
COB bag reflektor

LED-card behind lens 
LED-kort bag linsen

LED-kort integrated in Beta Opti glare protection 
LED-kort integreret i Beta Opti-blændingsbeskyttelse

See the mounting instruction for your product 
for guidance

Se monteringsvejledningen til dit produkt
for vejledning
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If the luminaire cable is dammaged or 
if the luminaire is not working properly, 
it shal exclusively be checked/replaced
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Observera gällande
hanteringsföreskrifter mot
elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations
against electrostatic discharge.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.
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kiinteistön käyttäjälle.
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If the cord of this luminaire is damaged,
it shall exclusively be replaced by the 
manufacturer, or by the manufacturer
designated person.  

Om armaturens kabel skulle skadas
skall den bytas av tillverkaren, eller
av tillverkaren utsedd person.
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Class II 

  Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande 
  direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.

  The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the
   luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.
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No. 11 Workshop 99 Gangtian Road, Suzhou Industrial Park Suzhou 215021, China

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.
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Benutzer der Anlage vorgesehen.

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.
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der Netzspannung angeschlossen werden!

Armaturdel MÅSTE anslutas innan 
nätspänning kopplas in!
The luminaire MUST be connected before 
plugging in the mains voltage!
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Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.
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Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB

Det är lämpligt att denna information
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Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.
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kiinteistön käyttäjälle.

ANVISNINGAR TILL KINA

Använd i första hand informations
rutor med enbart svenska och engelska

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.S GB

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

KINESISK TEXT FÖR ANVISNINGAR

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB CH
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GB The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer,
its service agent or similar qualified person.

S Ljuskällan i denna armatur skall endast
ersättas av tillverkaren, dess serviceagent
eller liknande kvalificerad person.
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min.

Får endast installeras
utom  räckhåll
Only to be installed
outside arms reach

Om armaturens kabel skulle skadas eller om 
armaturen inte fungerar som den ska, skall 
dessa komponenter kontrolleras/bytas av 
tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person
If the luminaire cable is damaged or if the luminaire
is not working properly, it shall exclusively be
checked/replaced by the manufacturer or by the
manufacturer designated person

Får ej täckas med isolering
Must not be covered with
insulating material

XXmm

Lägg in armatur, 
bygg om box om 
det behövs.
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Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or his designated person.

Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska,
skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person
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If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively 
be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or his designated person.

Har bytt ut blixtsymbolen i mallen, eftersom den inte stämde överens 
med standarden. Detta på order från DJ. /MO 2020-12-10
(detta är en bild från standarden, som jag använde att jämföra med.)

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Grundläggande isolering
mellan nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
mains and control wiring.
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Disassembly instruction/Vejledning til 
afmontering LED

Disassemble luminaire

Montera isär armaturen 

Separate different material types 
and dispatch to recycling plant

Adskil forskellige typer materialer 
og bring dem til en genbrugsstation 

Ta bort kupa/skiva/bländskydd
Lins/Linshållare
Reflektor

Identify light sources 

Identifikation af lyskilder

Different light sources/Forskellige lyskilder

Identify electrical components 

Identificering af elektriske komponenter

COB
Linear LED-cards/Lineær LED-kort

Square LED-cards/Firkantet LED-kort

Drivers/Drivdon
Sensors/Sensorer
PSU
Batteries/Batterier

Different electrical components/Forskellige elektriske komponenter

Drivers/Driver

Sensor units/Sensor enheder

Batteries/Batterier

PSU

Fäst med skruv/flik/clips/lim

Round LED-cards/Runde LED-kort

Screw/Skrue Klips Flap/Klap

Fastenings for LED-cards/Beslag til LED-kort 
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