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Installationsprocedure

ADVARSEL# 
1. Sluk for installationen.
2. Tænd kun efter fuldstændig installation og undersøgelse af kredsløbet. 
3. Kun professionel el-installatør til installation og vedligeholdelse.

Lh 
1"m0ff 

Paw9rS11pply 

Sluk for strømforsyningen, før du starter en installation. Læs instruktioner og tjek, at alt værktøj og tilbehør er klar for 
at fuldføre installationen korrekt.

For produkter med color change mulighed venligst 
vælg den ønskede lysfarve (CW/NW/WW) inden 
installation
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3. Sæt rawpluggen fast i loftet, fastgør beslag med 
skrue i loftet.

5. a. Slut lampens jordledning til klemmen på 
beslaget.
b. Tilslut han- og hunstik.

4. Tilslut ledningerne til terminalerne i beslaget.

6. Efter korrekt justering og justering mellem lampe og 
beslag, drej derefter lampen mod uret, indtil den sidder 
fast ved beslaget.

PICEA MONTERINGSVEJLEDNING

Advarsel: 
Ved produktændring og forkert installation bortfalder garantien!

1. Tag armatur og tilbehør ud af boksen. 2. Adskil beslaget fra armaturet.
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Vigtige sikkerhedsinstruktioner:
Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger bør altid følges ved installation, herunder følgende:
1. Læs alle instruktioner.
2. Må kun installeres af autoriseret installatør.
3. Sørg altid for, at strømmen er slukket, og armaturet er afkølet, inden der udføres

vedligeholdelse, rengøring eller justering af beslaget.
4. Installer ikke armatur nær varmekilder.
5. Overskrid ikke den nominelle forsyningsspænding eller strømstyrke.
6. For at undgå skade eller beskadigelse af armaturet skal du sørge for, at strømkabler og skruer

er sikre, før du tilslutter strømmen.

Color change knap

Vælg den ønskede lysfarve




