INSTRUKSJON

CODE: 365 GALV
CODE: 367 GALV

CODE: 366 GRAPH
CODE: 368 GRAPH

3

CODE: 364 COP
CODE: 369 COP

Installasjon av lampen

1

a

Før koblingsboksen opp i
røret på stolpen.

b

Monter basen sammen med
boltene som er blitt satt i
bakken med markfestet.

c

Fullfør og fest alle skruer på basen.

d

Sett inn riktig lyspære,
LED passer veldig godt til
utebelysning.

e

Installer topp og skjerm.

f

Lampen er ferdig montert.

Montering av markfeste

d

Grav ut hull i bakken.
Tilpass hullet slik at markfestet
står frostfritt. Diameter til hullet
må være minst 11cm for
tilpassing av markfeste.

Sett ned monterte markfestet
i hullet.

Monter markfestete som vist
på bildet.

b

Gjengene skal være 35mm over
markfestet.

c

35mm

a

Husk å legge ned rør for
strømtilførsel.
Fyll opp hullet med betong.

e

Pass på at betongen er tørr og
sterk før neste del av montering.

f

2
Installasjon av koblingsboks

a

Åpne koblingsboksen ved
å skru ut skruene.

b

L

c

4

Hent opp ledningen fra jorden
gjennom markfestet og koble
denne til i koblingsboksen.

Verktøy som trengs til montering av lampen

N

Monter og lukk koblingsboksen
igjen med skruene.

NO:

Advarsel:
-Bruk kun pærer som anvist etiketten på lampen.
-Slå av lampen før bytting av pære og vent til pæren er avkjølt. Vis forsiktighet ved berøring av lampen når
den er tent. Den kan være varm.

SE:

Varning:
-Använd endast glödlampor enligt anvisningar på lampans etikett.
-Stäng av lampan innan du byter glödlampa och vänta tills lampan har svalnat. Var särskilt försiktig vid
beröring av lampan när den är tänd. Det kan vara varmt.

English:

Warning:
-Only use bulbs as directed on the label on the lamp.
-Turn off the lamp before replacing the bulb and wait until the bulb has cooled. Take special care to touch
the lamp when the lamp is lit. It can be hot.
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