
RØRHAT
H A N D C R A F T E D   

Brugermanual
RØRHAT væglampe

LIGHT-POINT.COM

Sikkerhedsforanstaltninger
· Smid plastikposer fra emballagen ud og lad ikke børn  
 lege med dem.
· Konsulter en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om  
 installation eller brug af produktet. 

Certifikater og godkendelser
LIGHT-POINT erklærer, at dette produkt overholder 
væsentlige lovkrav og relevante bestemmelser:

Overensstemmelseserklæring.
Kontakt LIGHT-POINT for mere information.

Produktet er i overensstemmelse med Klasse 
II eller et dobbeltisoleret elektrisk apparat, 
der er designet sådan, at det ikke kræver en 
sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord. 

General information
· Poduktet er designet til indendørs og udendørs brug*.
  * Vær opmærksom på at kobber og messing med lakeret overflade er  
 kun til indendørs brug. 

· Lampen bliver varm efter længere tids brug. Dæk derfor  
 ikke lampen til.
· Overfladen på rå kobber og messing vil patinere over tid.
  

Rengøringsinstrukser
· Tør lampens overflade af med en blød klud.
· Brug ikke nogen form for slibende rengørings-  
 produkter  så som ståluld, skuresvampe, skurebørster  
 og lignende.
· Brug ikke stærke rengøringsmidler så som husholdnings-  
 sprit, glasrens, opløsningsmiddel og lignende.
· Afslut rengøring af rustfrit stål overflade med syrefri  
 olie for at modvirke rust-lignende anløbninger.

International garanti
Dit produkt har gennemgået strenge tests for at leve op 
til de højeste kvalitetsstandarder. Derfor har produktet 7 
års garanti i Europa fra datoen for den originale kvittering 
for købet. Det dækker materialefejl og håndværk, når 
produktet bruges normalt i overensstemmelse med de 
offentliggjorte LIGHT-POINT-retningslinjer.

Disse retningslinjer inkluderer, men er ikke begrænset til, 
de oplysninger, der findes i de tekniske specifikationer, 
sikkerhedsinstruktioner og startguides. LIGHT-POINT er 
ikke ansvarlig for skader, der skyldes manglende overhold-
else af instruktionerne vedrørende brugen af   produktet.

LIGHT-POINT er et registreret varemærke fra 
NORDIC LIVING GROUP.

For mere information, besøg LIGHT-POINT.COM

Certifikater og godkendelser
Fortsat...

Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) inde-
holder materialer, komponenter og stoffer, der 
kan være farlige og skadelige for menneskers 
sundhed og miljøet, når affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke bortskaffes korrekt.

Beskyttet fra vand spray mindre end 60 grader 
fra lodret

RØRHAT findes i 3 versioner:
-  G23 
-  E14
-  LED 10,5W

IP23
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Sørg for, at strømforsyningen 
er slukket før montering

Lampen kommer samlet og 
skal skilles ad før montering

Brug lampebasen som en ska-
belon til at markere hullernes 
placering på væggen

Fjern akryl cover

Fjern lampeskærm

Bor tre huller Færdig

Montér basen til væggen 
og tilslut strømforsyningen

Montér 
lampeskærmen

Montér lyskilden og 
akryl cover

Tegning over basens mål

Front

Side Åbning til ledningsføring


