Användarmanual
Vägg-/Taklampa HN2303
Läs denna manual noggrant innan lampan sätts upp och spara manualen för senare bruk.

SPECIFIKATIONER
Märkspänning
Märkeffekt

230 VAC – 50 Hz
2x25 Watt

Klassifikation

Klass 1

Skyddsklass

IP54

Glödlampsfattning

2xG9

INSTALLATIONSVÄGLEDNING
Innan montering påbörjas ska du försäkra dig om att strömmen är avstängd. Följ instruktionerna nedan,
som hänvisar till ritningarna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öppna den rostfria lampinfattningen med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. B.
Skruva av reflektorn med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. C.
Borra hål för väggpluggarna, där lampan ska sättas upp, och sätt i väggpluggarna i hålen, se fig.
C.
Använd självskärande skruvar för att fästa bakplattan i vägg eller tak, se fig. C.
Anslut elkabeln ledare efter ledare till lampans kopplingsklämma och lägg in kopplingsklämman i
bakplattan, se fig. C.
Sätt i glödlampan i fattningen, var uppmärksam på att märkeffekten inte överskrids, se fig. C.
Montera reflektor, glas och den rostfria infattningen på bakplattan, se fig. D.

SÄKERHETSANVISNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Var säker på att strömmen är avstängd innan installationen påbörjas, se fig. A.
När lampan tänds kommer glödlampans temperatur att stiga gradvis. Rör inte glödlampan när den
är tänd och inte förrän den har svalnat efter att lampan stängts av.
Om glödlampan ska bytas, stäng då först av strömmen och vänta medan glödlampan svalnar. När
glödlampan är helt avsvalnad kan den bytas. (Se avsnittet ”Byte av glödlampor”).
Om lampans infattning skadas eller förstörs ska den bytas omedelbart. Använd inte lampan utan
infattning.
Lampan ska kopplas till kabel med min. 1 mm2 ledartvärsnitt.
Använd dubbelpolig strömbrytare.
Lampan kan inte användas till gatubelysning.

BYTE AV GLÖDLAMPOR
1.
2.
3.
4.
5.

Släck lampan.
Öppna lampinfattningen.
Ta ut den använda glödlampan ur fattningen, ta inte för hårt, och sätt i en ny glödlampa.
Rör aldrig glödlampan med fingrarna, håll den med en trasa eller använda handskar.
Sätt alltid i glödlampan i fattningen försiktigt.
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