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MONTERINGSANVISNING
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Art.nr Produkt
15585 ..........Lamello Fristående - golv

Clips

Lamello
Fristående - golv
Kontrollera att alla detaljer finns med i sändningen enligt din  
beställning, samt att inget är skadat i transporten. 

1. Börja med att montera av aluminiumclipsen från Lamello- 
panelerna (4 clips per panel). Notera clipsens placering.

2. Använd monteringsskruv från påse A och skruva fast clipsen 
på benen. Det är viktigt att clipsens öppningar hamnar i linje 
med varandra. Använd medföljande metallstav för att passa in i 
öppningarna. Det finns tre olika alternativ för vinklar på panelerna 
– standardvinkeln är markerad på benen.

3. Placera benen ca en meter ifrån varandra på plant underlag 
och montera fast den understa Lamello-panelen i de fyra ne-
dersta clipsen. Se till att sladden för elförsörjning hamnar upp till 
höger. Spänn åt insex-skruvarna på clipsen och se till att clipsen 
endast klämmer över den transparenta akrylen på panelen.  
OBS! Clipset får inte överlappa den svarta akrylen på Lamello-pa-
nelen.

4. Montera därefter den översta Lamello-panelen. Vinkla försiktigt 
ut benparet lite i överkant för att få panelen på plats i clipsen på 
bägge sidor. 

5. Använd skruv samt tillhörande delar från påse B och montera 
fast stabiliseringsskivan på baksidan av benparet. Täckhattarna 
används för att dölja skruvhuvudena. 

6. Sätt i kontakterna upp till höger på varje Lamello-panel, samt 
sätt i transformatorn i vägguttaget. Klart!

5.

3.

2.

1.

Tips!
Tänk på att LED-dioder inte ska utsättas för hög värme då detta förkortar deras livslängd. LED-dioderna lyser 
väldigt länge men det beror till största del på vilket ”klimat” den utsätts för. 

Det är därför viktigt att släcka ljusfickorna dagtid, antingen manuellt eller med hjälp av timer. Vi rekommenderar 
att ställa in en timer på att lysa under vintertid, kl 6-10 och kl 14-01 samt under sommartid, kl 6-9 och kl 17-01. 
Utsätts ljusfickorna för direkt solljus/hög värme förkortas livslängden markant. 

Dimmer med fjärrkontroll och avstängningsfunktion finns som tillbehör.   

Om ovanstående uppfylls så är vår garanti på ljusfickor i Lamello-serien 1 år.

Vi rekommenderar att vara minst två personer vid montering av 
Fristående Lamello, särskilt under moment 3 och 4.

OBS!


