Tavelbelysning 106
Monteringsanvisning

Förpackningens innehåll
Monteringsanvisning.
Armatur med tillhörande fästen och skruv. Drivdon. Anslutningskabel för anslutning mellan
armatur och drivdon. Strömbrytare.
Avvikelser kan finnas vid specialbeställning.

Montering armar
Armaturen kan levereras med armarna färdigmonterade eller med armarna nervikta i platt
förpackning. Om armarna ligger nervikta måste dessa riktas in och låsas i rätt läge.
Låt armaturen ligga på ett plant underlag. Lossa muttern på armen. Vrid den ena armen så att
den är i rät vinkel mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern som sitter på
armen. Upprepa för den andra armen.

Montering armatur på tavlan
Skruva fast fästena på baksidan av ramen med de bipackade skruvarna. Dela på armaturkabeln
genom att dra isär de två ledarna så att den kan anslutas till armarna. Anslut den ena kontakten
till armen med kontaktdonet och den andra kontakten direkt till den andra armen. Har armaturen
flera armar kan den andra kontakten anslutas direkt till valfri arm.

För att säkerställa att kontakterna inte glider isär kan kablarna dras genom dragavlastarna.
Armaturen kan även monteras på väggen bakom tavlan.

Justering ljusbild
Ljusbilden går att justera genom att ändra de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt
grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små
justeringar för att höja eller sänka ljusbilden.

Byte av lampa
Se till att armaturen är släckt. Lyft upp den ena sidan på lampan med en liten skruvmejsel.
Plocka ur lampan ur lamphållaren. Se till att lamphållaren och dess kontaktbleck är nertryckta i
listen. Tryck ner en ny lampa i lamphållaren.

Teknisk data
Effektförbrukning: Beroende av lampor
IP-klass: IP 20
Material: Ljuslisten i anodiserad aluminium. Armar i 4 mm mässing.
Lampor: S8,5, T10x44 eller T11x44, max 3 eller 5W enligt listens typskylt
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