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BRUGSANVISNING
til LED-pendel

Model: PIPE 
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TEKNISKE DATA 

Materiale - indv. rør Aluminium
Materiale - udv. skærm Aluminium

Finish - indv. rør Industrilak hvid 9010
Finish - udv. skærm Aluminium, poleret, eloxeret, eller farvelakeret

Dimensioner: Indv. rør 40 mm
 Udv. skærm 89 mm

Dioder: Hvide: 4 stk. MX-6 fra Cree
 RGB: 4 stk. LRTB C9TP fra OSRAM

Forbrug: 12 Watt

Lysstyrke:  Op til 485 lm

CRI-værdi: 80

Tekniske data

Features
Forhåndsindstillede  
lysscenarier (lystemaer): 7 scenarier (lystemaer) læselys, hyggelys, gylden,  
 tv-lys, rød nuance, chill (lime/turkis) og blå nu-  
 ance 

Betjeningsmuligheder: Trådløs kontakt, fjernbetjening (X10 - kan be-  
 stilles hos ODSIF), smartphone via Telldus-sender  
 (kan bestilles hos ODSIF).
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Tillykke med din nye LED-pendel fra ODSIF. Læs denne brugsanvisning, før du begy-
nder at bruge lampen for at få det bedst mulige udbytte af den. Lampen har indbygget 
strømforsyning, 5 m stofledning og er klar til installation i lampeudtag. 7 lysscenarier 
(lystemaer) er indstillet på forhånd fra producenten. De næste afsnit giver et overblik 
over lampen, anvisning for opsætning og nedtagning af lampen, beskrivelse af daglig 
brug samt brug af trådløs kontakt og rengøring.

VI HÅBER AT DIN LED-PENDEL 
VIL BRINGE DIG 

GLÆDE I HVERDAGEN! 

Denne LED-pendel leveres med indbygget strømforsyning, og udgør ikke nogen fare 
for forbrugeren, hvis den anvendes iht. til denne brugsanvisning samt gældende na-
tionale regler. Lampen er kun til indendørs brug. Forsøg ikke at installere lampen, hvis 
du ikke har det fornødne kendskab. I så fald bed en elektriker om at installere lampen 
for dig. ODSIF tager ikke ansvar for skader som følge af forkert/ufagkyndig installa-
tion.

INDLEDNING

SIKKERHED

Pendlerne nedtages i modsatte rækkefølge af opsætningen. Hvis lampen skal kasseres, 
skal denne kasseres på genbrugsstation henhold til gældende regler for elektrisk mate-
riale.

NEDTAGNING OG BORTSKAFFELSE 

BRUG

Lampen kan betjenes med f.eks. trådløs kontakt, via fjernbetjening eller smartphone. I 
denne vejledning beskrives kun brug med trådløs kontakt. For andre betjeningsmulig-
heder henvises til separate brugsanvisninger herfor.
Opsæt den trådløse kontakt på ønsket sted. Kontakten er klar til brug, når lampen er in-
stalleret. Tryk på venstre side af kontakten hhv. tænder og slukker lampen. Ved tryk på 
højre side af kontakten, skiftes mellem de forhåndsindstillede lysscenarier (lystemaer) 
i lampen. Model PIPE har 7 forhåndsindstillede temaer: læselys, hyggelys, gyldent lys, 
tv-lys, rød nuance, chill (lime/turkis nuancer) og blå nuance. 
Brug f.eks. læselys, hvis der skal læses/arbejdes. De mere gyldne og dæmpede temaer 
giver forskellige hyggelige stemninger, hvorimod de tre sidstnævnte nuance-temaer 
giver mere dekorative stemninger.

ODSIF yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. Vores erstatningsansvar 
kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF 
ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 

GARANTI OG PRODUKTANSVAR

RENGØRING
Rengør lamperne med en tør blød klud. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller 
f.eks. skuresvampe til rengøringen, da disse kan ødelægge lampens finish. Hvis der 
kommer fedtpletter på yderskærmen eller det hvide rør, anbefaler vi at bruge Ajax Glas 
med plantealkohol (Natura Verde) og en blød klud til at fjerne pletterne. Puds i samme 
retning som rillerne i yderskærmen - dvs. rundt med skærmen og ikke lodret op og 
ned.
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Pak LED-lampen ud af emballagen og kontrollér, at alle disse dele er med: 1 LED-
pendel med 5 m stofledning til tilslutning i lampeudtag, 1 stk. pendelophæng til loft-
montering samt evt. trådløs kontakt, hvis bestilt.

Nødvendigt værktøj:
Evt. pendelophæng til loftmontering (inklusive i leveringen)
Lille isoleret skruetrækker
Kabelsaks
Afisoleringstang

1. Sørg for, at strømmen er koblet fra, før arbejdet påbegyndes. Hvis pendlen skal 
hænge et andet sted end strømudtaget, brug da medfølgende pendelophæng.

2. For at afgøre korrekt højde for ophæng af lampen, hæng den da fra pendelophænget 
således, at ledningen hænger fast.

3. Træk ledningen fra pendelophænget til den loftsdåse, som denne skal tilkobles. 
Træk ledningen igennem afdækningen til loftsdåsen. Skær ledningen af i passende 
længde. Afisoler ledningen vha. en afisoleringstang således, at der kommer ca. 30 
mm blå og brun indvendig ledning til syne. Afisolér de indvendige ledninger, så der 
bliver ca. 5 mm tråd synlig.

4. Forbind den blå ledning til 0-symbolet på loftsdåsen. Forbind den brune ledning til 
en fase. Fastgør ledningen til loftsdåsen med spændet i loftsdåsen. Klik afdæknin-
gen på loftsdåsen, og lampen er nu klar til brug.

NB: Hvis ledningen skal skiftes, f.eks. i tilfælde af beskadigelse, er det kun ODSIF 
I/S, der må skifte denne.

Oversigt over LED-pendlen

    Figur 1

OVERSIGT OVER LED-LAMPEN OPSÆTNING

Stofledning 5 m.

Udvendig skærm 
indeholdende LED-
dioderne

Indvendigt rør, hvidt 
pulverlakeret


