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TACK för att du köpt denna produkt. För att produkten ska fungera som det är tänkt ska den installeras enligt
dessa instruktioner. Spara sedan instruktionerna för framtida bruk.
SÄKERHET
Detta är en produkt som ska anslutas till elnätet. Den får endast installeras av behörig
personal och i enlighet med gällande byggnads- och elsäkerhetsbestämmelser. Under installation och
underhåll ska strömförsörjningen till produkten vara bortkopplad.
GARANTI
Denna produkt har en femårsgaranti på material-, design- och tillverkningsfel. Garantin gäller
från inköpsdatum. Garantin förutsätter att produkten används maximalt 15 timmar per dygn. Om driftstiden
överskrider detta förkortas garantin proportionellt (i år). Kontakta oss på ovanstående adress om ett misstänkt
fel uppstår under denna tidsperiod.
INSTALLATIONSSUPPORT
Ovanstående adress kan även kontaktas om ni behöver råd eller tillbehör i
samband med installationen. Vi gör vårt bästa för att hjälpa till. Om du vill rapportera ett misstänkt fel eller
behöver råd vid installationen får du snabbare hjälp om du har alla produktdata och uppgifter om när och var
produkten inköptes till hands.
INSTALLATION

1. Lossa reflektorn från baksidan genom att rotera den moturs och ta sedan bort den.
2. Lossa de tre fästskruvarna från driftdonet, rotera plattan moturs, rikta in skruvhuvudena mot
nyckelhålsöppningarna och ta bort plattan från basen.
3. Förbered strömkabeln och fixeringspunkterna på den valda monteringsytan och kontrollera att
materialet klarar armaturens vikt.
4. För in strömkabeln genom hålet i basplattan, lägg plattan mot monteringsytan och sätt fast den med
de medföljande skruvarna.
5. Dra strömkabeln till terminalblocket på driftdonet och se till att polerna blir korrekt placerade.
OBSERVERA: DENNA ARMATUR MÅSTE JORDAS
6. Fäst strömkabeln i klämman på driftdonet.
7. Sätt tillbaka driftdonet och fäst den genom att dra åt skruvarna.
8. Sätt tillbaka reflektorn och ramen mot basplattan och vrid medurs tills den låses fast.
9. Slå på strömmen och kontrollera att lampan fungerar korrekt. Armaturer med elektroniska drivenheter
testas inte beträffande isoleringsresistans eftersom dessa då kan skadas.
UNDERHÅLL
1. Rengör armaturen regelbundet så att inte dess fotometriska egenskaper eller värmeskyddet
försämras.
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