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FORNAX EXTRALJUS 9” 72W 12/48W
Art.nr: 12-3028

VIKTIGT!
Läs alla instruktioner om installation och användning av denna produkt. 
Denna manual måste levereras till slutanvändaren.

VARNING!
Om du inte installerar eller använder denna produkt enligt tillverkarens 
rekommendationer kan det leda till egendomskada eller allvarlig kroppskada.

Installera och använd inte denna produkt om du inte har läst och förstått 
säkerhetsinformationen i denna manual.
1. Korrekt installation i kombination med korrekt användning, vård och underhåll   
 av produkten är avgörande för att säkerställa säkerheten för användaren och   
 personer i nära området.
2. Var försiktig när du arbetar med elektriska anslutningar. Kontrollera att inga   
 kablar är skadade. Använd inte produkten om kablarna är skadade.
3. Denna produkt måste vara korrekt jordad. Otillräcklig jordning och kortslutning   
 kan medföra fara för personer och produkter.
4. Korrekt placering och installation är avgörande för att få ut maximalt av denna   
 produkt. Vid användning se till att belysningen inte bloceras av annat.
5. Det är användarens ansvar att kontrollera att alla funktioner på denna produkt   
 fungerar korrekt.
6. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för förlust som uppstår vid användning av   
 denna enhet.

OBS: Svarta aluminiumhus blir mycket varma efter att ha varit i bruk  
	 	 i	flera	timmar.

Specificationer: Specificationer	finns	på	begäran.

Installation:
1. Välj en moteringsplats för enheten på en plan yta. Borra hål i ytan som matchar  
 diametern för det medföljande bulten. Placera enheten och den platta brickan   
 över hålet, för igenom bulten och säkra med låsbricka och låsmutter på  
 undersidan.
2. Justera ljuset för enheten i horisontell riktning och dra åt låsmuttern.
3. Justera ljuset för enheten i vertikal riktning och dra åt låsmuttern.
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Kabelinstruktioner:
Gul/Grön kabel: Jord (-)
Brun kabel: (+)
Blå kabel: Positionsljus
Se kabeldiagram endast information
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