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Art.nr Produkt
15279 ..........Lamello LED-ficka Rak A4
15300..........Lamello LED-ficka Rak A3 Liggande
15371 ..........Lamello LED-ficka Rak A3 Stående

GOLV

TAK

B  Bottenfäste

A  Toppfäste

C  Rodfäste

D  Justerhylsa

E  Fjäder

F  Låsring

Låsskruv

G  Kontaktdon

H  Kabel

Lamello 
LED-ficka - Rak
Kontrollera att allt finns med i sändningen enl. din beställning samt 
att inget blivit skadat i transporten. 

1. Börja med att montera rod från golv till tak. Märk ut och skruva 
fast fästen, övre A och undre B. Var noga med c/c-måtten enligt 
nedan och att respektive fäste kommer i lod med varandra.

Art. nr Produkt c/c mått
15279 ..........A4 stående ............................. 280mm
15371 ..........A3 stående ............................. 367mm
15300..........A3 liggande ............................ 490mm

2. Förbered längden på rodsen innan montering. Tak Golvhöjd - (mi-
nus) 25 mm = Längden på rodsen inkl. den gängade delen i toppen. 
Rodsen kommer att sticka ner c:a 10 mm i bottenfästet B.

Skruva fast rodfästet C på rodsen och spänn fast det i det övre fästet 
A. Trä på detaljerna D, E och F på rodden. Spänn fast låsringen F ca 
10 mm ovanför bottenfästet B. Skruva på justerhylsan D på botten-
fäste B och rodden spänns automatiskt.

3. Kontaktdon G skruvas fast på rodsen upptill eller ner till beroende 
på var transformatorn skall placeras. Kabel H trycks i kontaktdon 
varpå kabeln installeras i transformatorn.

Transformatorn monteras med fördel i/vid tak. Som tillbehör finns en 
trafobox för montering av transformatorn på vägg eller under tak. 

Är rodsen monterade i skena eller annat ledande material måste 
isolatorer användas.

LED-belysning kräver likström med rätt polaritet. Därför är det viktigt 
att kablarna H kopplas rätt på transformatorn. Pluspolen (+) på 
LED-fickan sitter till höger (sett framifrån). Kabel H från pluspolen (+) 
skall anslutas till transformatorns pluspol (+). Kabel H från minuspo-
len (-) skall anslutas till transformatorns minuspol (-).

Behörig elektriker bör anlitas vid installation.

Minus- och pluspol.
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Tips!
Tänk på att LED-dioder inte ska utsättas för hög 
värme då detta förkortar deras livslängd. LED-dio-
derna 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 ljus-
fickor i Lamello-serien 1 år.

Hantera LED-fickorna med största försiktighet, då 
de innehåller dioder/ lödningar, som kan skadas vid 
slag/stötar.  
Lyft alltid LED-fickorna på samma sida som clipsen 
sitter, när ni arbetar med montaget! 
Var gärna 2 st personer vid monteringen/upphäng- 
ningen av LED-fickorna på rodsen.

OBS!


