VÅDRUMSARMATUR





Med elektronisk transformer
Inkl. rør
Udført i polycarbonat og ABS-plast
Farve (rør): Varm hvid

HN BEST.NR. +
RØRANGIVELSE
HN 3678 (1x18W)
HN 3705 (2x18W)
HN 3816 (1x36W)
HN 3848 (2x36W)
HN 3977 (1X58W)
HN 3988 (2x58W)

AFSTAND ML.
MONTERINSSKRUER
390 mm
390 mm
855 mm
855 mm
955 mm
955 mm

Installation:




OBS! Bor aldrig i armaturet for at montere det.
Installationen skal foretages af en autoriseret fagmand/elektriker.
Tjek altid at armaturets spænding stemmer overens med strømforsyningen.

Montering:



Brug fastgøringsclipsene på armaturets overflade til at montere armaturet på sikker vis.
OBS! Kun lamper/armaturer, der er forsynet med F-mærkesymbolet egner sig til montering på brændbare overflader.
1.

Fastgøringspunkterne for denne lampe befinder sig på monteringsbeslaget.

2. Løft lampen og stik forsyningskablet gennem
3.
4.

5.

de(t) dertil indrettede kabelindgangshul(ler).
Hold nu lampen på plads.
Forbind strømforsyningen med klemrækken
som illustreret i fig. 1.
Skru røret godt fast for at sikre ordentlig
forbindelse.
Kontrollér at alle clipsene sidder korrekt og at kabelindgangen er vandtæt.

Vedligeholdelse:

 Det anbefales, at man rengører lampen regelmæssigt.




Regelmæssig udskiftning af røret/rørene anbefales for at sikre størst mulig effektivitet.
Hvis røret ikke virker, afbrydes strømmen til lampen og røret/rørene udskiftes.
Bortskaf altid udtjente rør samt armatur på en miljømæssigt hensigtsmæssig måde i henhold til gældende
WEEE-direktiver. Smid aldrig disse ud med det almindelige husholdningsaffald.

Garanti/returnering:
Harald Nyborg A/S yder 2 års reklamationsret på dette produkt under forudsætning af, at følgende betingelser er overholdt:
1.
2.
3.

Armaturet er installeret i overensstemmelse med ovenstående.
Fejlen kan henføres til design, materiale eller udførelse.
Slutbrugeren har ikke ændret på armaturet for egen hånd og har desuden anvendt armaturet korrekt.

Findes ovenstående ikke overholdt, kan det resultere i, at både CE-mærkning og reklamationsret bortfalder.




Der tages forbehold for trykfejl.
EU-importeret af: Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej 30, 5250 Odense SV, Danmark.

