
Installation

1. Läs dessa instruktioner före installation av armaturen.

2. Bryt strömförsörjningen före installation eller lampbyte.

3. Armaturen bör installeras av behörig elektriker och enligt gällande före
skrifter. Denna instruktion skall lämnas till slutanvändaren för framtida 
underhåll och service.

4. Armaturen är lämplig att installera på ett brännbart underlag såsom inner-
tak, möbelhylla o.dyl.

5. Installera armaturen på ett underlag med minsta tjocklek 5 mm. (Fig 1)

6. Monteras i ett hål med en diameter på 54 mm, (Fig 2), eller i medföljande
distansring.

7. Märk fixeringspunkter med armaturen som mall. Skruva fast armaturen 
med bif. skruvar och kontrollera att armaturen sitter stadigt.

8. Armaturen får under inga omständigheter täckas över med isolering eller 
liknande material.

9. Anslutningskabeln får ej bytas. Om kabeln skadas skall armaturen kasseras.

Lampbyte  

Varning!  Bryt strömmen före byte av lampa.

• Lampan blir mycket varm under drift och även armaturen blir varm. 
Vidrör ej armaturen när den är i drift.

• Låt armaturen svalna innan lampan byts.

• Montera loss fronten med skyddsglaset genom att vrida den försiktigt 
moturs. (Fig 3)

• Montera tillbaka fronten med skyddsglaset. Använd inte armaturen om 
skyddsglaset är skadat.

• Vidrör aldrig lampan med bara händer.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VIKTIGT! Anslut endast kabeln till 12 Volt

Minsta avstånd till belyst föremål = 0.2 m:
Lamp typ: G4 12 V max 10 W

Byt ut skadat skyddsglas
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KÄYTTÖOHJE • Halogeenivalaisin K 201 
Nro: 32-4528, 32-4529 ja 32-8478

Tärkeä tieto! Liitos ainoastaan 12 volttiin.

Lyhin etäisyys valaistuun esineeseen = 0.2 m
Lampputyyppi: G4 12V, Korkeintaan 10 wattia.

Vaihda särkynyt suojalasi uuteen.

ASENNUS

1. Katkaise virta ennen asennusta ja huoltoa.

2. Lue nämä ohjeet ennen valaisimen asennusta.

3. Vain valtuutettu sähkömies saa tehdä valaisimen asennuksen vallitsevien 
määräysten mukaan. Hänen tulee jättää tämä käyttöohje valaisimen käyt-
täjälle tulevaa huoltoa varten.

4. Valaisin voidaan asentaa lähelle paloherkkiäkin pintoja, kuten sisäkatto ja 
kirjahylly, tai muu huonekalu jne...

5. Pinnan paksuuden on oltava vähintään 5 mm, ks. kuva 1.

6. Asennetaan halkaisijalta 54 mm kokoiseen reikään, ks. kuva 2, tai mukana
seuraavaan lisärenkaaseen.

7. Merkkaa kiinnityskohdat valaisinta mallina käyttäen. Varmista, että kiinni-
tys on hyvä.

8. Valaisinta ei saa peittää eristeellä tai vastaavalla materiaalilla.

LAMPUN VAIHTO

Varoitus: Katkaise virta ennen lampun vaihtoa.

• Valaisin kuumenee käytön aikana. Älä kosketa siihen, kun se on päällä. 

• Anna valaisimen jäähtyä ennen lampun vaihtoa.

• Irrota päällysosa kiertämällä varovasti vastapäivään, ks. kuva 3.

• Aseta päällysosa sekä suojalasi takaisin paikalleen. Älä käytä valaisinta 
suojalasin ollessa rikki tai jos se puuttuu kokonaan.

• Älä koske lamppuun paljain käsin.

Säilytä käyttöohje vastaisuuden varalle!
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