Instruktioner
Modell: 560006, 560007, 560008, 560009, 560010

Säkerhetsföreskrifter
• All belysning måste installeras i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser för att undvika
risken för livshotande skador.
• Installationen får endast utföras av personer med kunskaper om kabeldragning.
• Kontakta elektriker om du inte har de kunskaper som krävs för att du ska kunna utföra
installationen på egen hand. Följ instruktionerna noga ochspara dem för senare bruk.
• Lampan får endast användas i ren och torr inomhusmiljö. Utsätt inte lampans elektriska delar för
vatten, fukt eller vätska.
• Försök inte att reparera eller modifiera lampan.
• Torka av lampan med en torr duk vid behov.
• Släck lampan innan du skruvar i en ny glödlampa. Glödlampan kan bli mycket varm när den är
tänd. Låt den svalna innan du skruvar loss den.
• Kontakten måste anslutas till ett jordat uttag.
• Viktigt! Stäng alltid av strömmen innan du utför någon installation. I vissa länder får sådant
arbete endast utföras av elektriker. Ta reda på vad som gäller i ditt land innan du genomför
installationen. Olika takmaterial kräver olika beslag. Använd alltid skruvar och pluggar anpassade
till aktuellt material.
Instruktioner för installation
1. Skruva fast en lampkrok på lämpligt ställe i taket.
2. Anslut lampproppen till ett jordat eluttag.
3. Häng upp lampan på lampkroken.
4. Tryck upp takkoppen mot taket och skruva åt
skruven i den.
5. Skruva i en glödlampa (E27, max 40 W) i
taklampan och slå på strömbrytaren.

Specifikationer
Strömförsörjning: AC 230 V, 50 Hz
Sockel: E27, max 40 W

Den här lampan får endast
användas inomhus.
Den här markeringen anger att produkten i enlighet med EU-bestämmelser inte får slängas
tillsammans med vanliga hushållssopor. För att förhindra miljö- och personskador bör produkten
återvinnas på ett hållbart sätt så att beståndsdelarna kan återanvändas. Använd det system för
återvinning som erbjuds på orten eller kontakta inköpsstället för återvinning.
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Safety precautions
• All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent lifethreatening accidents.
• Installation should only be performed by people with a good knowledge of electrical wiring.
• Contact a qualified electrician if you do not possess the required knowledge to perform such an
installation on your own. Follow the instructions carefully and keep them for future reference.
• The lamp is only for use in clean, dry indoor environments. Do not expose the light fitting to water,
moisture or other liquids.
• Never attempt to repair or modify the ceiling light in any way.
• Only use a dry cloth to wipe the lamp clean when needed.
• Disconnect the lamp before inserting a bulb. The bulb can become very hot during use. Let it cool
thoroughly before changing.
• The plug must be connected to an earthed socket.
• Important! Always shut off the power to the circuit before starting installation work. In some
countries electrical installation work may only be performed by an authorized electrical contractor.
Contact your local electricity authority for advice. Different materials require different types of
fittings. Always choose screws and plugs that are specifically suited to the material.
Installation instructions
1. Use a suitable ceiling hook and screw it securely
into the ceiling at an appropriate mounting point.
2. Insert the plug to an earthed power socket.
3. Hang the lamp on the ceiling hook.
4. Push the ceiling cup against the ceiling and
tighten with the screw.
5. Fit a light bulb (E27, max 40 W) into the
ceiling lamp and turn the power back on.
Specifications
Power supply: AC 230 V, 50 Hz
Light bulb: E27, max 40 W

This lamp is for indoor use only,
do not use outdoors.
This symbol indicates that the product should not be disposed with other household waste
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, recycle responsibly in order to promote sustainable reuse of material
resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the
retailer where the product was purchased. They can recycle this product in an environmentally
compatible manner.

