
 
1.       Demontér lampen som vist (Fig.1 & Fig. 2) 
2.       Montér lampen til underlaget,  
          bruk ev. medfølgende plugger og skruer,  
          avhengig av underlaget,   
          montér kablene (Fig. 3) 
3. Sett på dekselet, sett i lyskilde (medfølger),  
          sett på skjermen og lås fast toppen ved å  
          skru til de to skruene på enden (Fig. 3) 
 
           
          Bruk ikke sterkere lyskilder enn anvist!  
 
          Kan monteres både stående og liggende. 
 
          Denne lampen kan ikke dimmes.           
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Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det 
sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller 
gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

 

CALLISTO 
Artikkelref.: 113150106 / 113150706 

Max. 1 x 21W G5 - inkl. 

MONTERINGSVEILEDNING SIKKER BRUK 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Armatur for direkte montasje på brennbare overflater. 
 
 
 
Beskyttelsesklasse I, skal kobles til jordledning 
 
 
 
Armatur kun for innendørs bruk. 
 
 
 
Minimumsavstand til belyste objekter (meter). 
 
 
 
Utskifting av beskyttelsesskjermer 
 
 
 
Beskyttet mot inntrenging av objekter større enn 1mm 
Beskyttet mot vannsprut 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere 
temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert 
installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid & sikker 
bruk av produktet. 

NB! 

Fig. 1 Fig. 2 

Skruehull 

Kabelinngang 

Kabelfarge                        
 
Blå                           Kobles til  N  (blå eller sort) 
Grønn/Gul                 Kobles til  ±  (grønn eller grønn/gul) 
Brun                         Kobles til  L  (brun, hvit eller rød) 

Skruehull 

Fig. 4 Fig. 3 


