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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 (se NVC-katalogen för villkor och ytterligare detaljer). 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.
MÅTT

LITEN KÅPA

MELLANSTOR KÅPA

MONTERINGSRIKTNING
Välj monteringsriktning. Produkten är som standard inställd för horisontell sidomontering
Om produkten ska monteras vertikalt:
1. Öppna armaturen genom att skruva loss fästmuttern på undersidan och fäll upp överkåpan helt.
2. Lossa de två M8 x 20 mm-insexskruvarna med en 6 mm insexnyckel.
3. Monteringsfästet kan nu vridas så att armaturen kan monteras vertikalt.
Observera! Se till att spärrarna som reglerar vinkeln är riktade inåt mot armaturen och att stoppskruvarna är riktade
utåt.
4. Dra åt de två M8 x 20mm-insexskruvarna.
5. Stäng överkåpan.
STOLPDIAMETER
Mät diametern på den plats på stolpen där armaturen ska fästas.
•
•

Om diametern är 34-42 mm ska den inre monteringskragen sitta kvar.
Om diametern är 48-60 ska de två M10 stoppskruvarna lossas med en 5 mm insexnyckel så att monteringskragen
kan tas ut.

MONTERING AV ARMATUR
1. Gör i ordning stolpen, sidoarmsfästet (om det ska användas) och strömkabeln.
2. Öppna armaturen:
Liten kåpa
- Skruva ur fästmuttern på undersidan.
Medelstor kåpa - Tryck in frigöringsknappen
3. Öppna överkåpan helt. Lås kåpan med säkerhetsspärren vid gångjärnet så att den inte stängs.
4. Lossa IP65-kabelgenomföringen.
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Placera armaturen i monteringsläge. Dra upp strömkabeln genom monteringsfästet och hålet och sedan genom
kabelgenomföringen till armaturen. Dra in så mycket av kabeln att den når fram och kan anslutas.
Sätt armaturen på stolpen och se till att stolpen ligger mot eftermonteringsfästet. Sätt fast armaturen genom att
skruva åt de två M10-5 mm insexskruvarna med en 5 mm insexnyckel.
Ställ in lutningsvinkel. Produkten är som standard inställd för horisontell sidomontering med noll
graders vinkel. Ställ in lutningsvinkeln genom att lossa de två M8 x 20 mm insexskruvarna från
monteringsfästet inne i armaturen. Justera till önskad position och dra åt skruvarna igen. Följande
justeringar är möjliga:
•
Horisontell sidomontering:
+15o, +10o, +5o, -0o, -5o
•
Vertikal montering ovanifrån:
+10o, +5o, 0o
Dra fram strömkabeln till terminalblocket (den sida som är längst ifrån kabelingången) och anslut enligt följande. Se
till att polerna placeras korrekt.
Observera! Denna armatur måste jordas.

Slå på strömmen och kontrollera att lampan fungerar korrekt.
Observera! Armaturer med elektroniska drivenheter testas inte beträffande isoleringsresistans eftersom det kan
orsaka bestående skador.

UNDERHÅLL
1. Rengör armaturen regelbundet så att inte dess fotometriska egenskaper eller värmeskyddet försämras.
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