ADVARSEL! Sluk ALTID for strømmen på hovedafbryderen, INDEN De monterer Deres MyStar-armatur!
Det er forbundet med livsfare at arbejde med strømførende el-installationer!

Monteringsvejledning for MyStar
loftarmaturer

N

M1

M2

Monter først en dobbelt ledning i
det lampeudtag, som Deres
MyStar-armatur skal tilsluttes. Den
blå ledning sluttes til ”N”, og den
brune til ”M1”.

Tag diffuseren (”låget”) af armaturet. Drej den først et lille stykke
mod uret; hvorefter den let kan
løftes af.

Fastgør det runde monteringsbeslag under
loftet med de medleverede skruer.
Ledningen fra lampeudtaget føres ind
gennem det rektangulære hul i siden, og ud
gennem det runde hul i beslagets midte.

Løft bagsiden af armaturet (den med den grå skumgummiring) op mod beslaget: Ledningen skal føres igennem det
midterste hul i armaturet som vist ovenfor, og hovedet af de
to skruer nær beslagets midte skal igennem den runde del af
de to ”nøglehuller” nær midten af armaturets bagside.
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1. Tryk og hold her

N

L
2. Skub
ledningen
ind

N

Drej armaturet med uret, så skruehovederne griber fat i ”nøglehullernes” smalle
del.

L

Ledningerne sættes i kontaktklemmen ved at
trykke og holde på en af ”tangenterne” på toppen af klemrækken, indsætte den afisolerede
ledning i hullet i siden af klemrækken, og så
slippe ”tangenten” igen. Den blå ledning skal
sluttes til kontakten mærket ”N”, og den brune
skal sluttes til kontakten mærket ”L” som vist
ovenfor.

Side 2 – Lys og lup ApS – Erhvervsvej 30 – 2610 Rødovre – Tlf. 43 451 451 – lysoglup.dk – lysoglup@lysoglup.dk

Sæt diffuseren på armaturet, og
fastgør den ved at dreje den med
uret, til den ”griber fat”.

Tillykke! Deres MyStar-armatur er nu færdigmonteret. Nu
kan De tænde for strømmen på hovedafbryderen, og tage
armaturet i brug. Husk at MyStar kan betjenes både med
den medfølgende fjernbetjening, og fra den traditionelle
lyskontakt.
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