Montageanvisning
Assembly instruction

Montageanvisning gäller för alla HOOD-modeller/
Assembly instruction apply to all HOOD-models
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Trä in nästa två skärmar under toppklämman
och dra åt skruvarna ordentligt.

Börja från hörnet och trä de två yttre skärmarna
under toppklämman.
Skruva löst fast toppklämman mot ljusmotorn.
Se till att den justerbara wiren är placerad ovanför
skärmarna och toppklämman.

Klämman skruvas fast på upphängningsdetaljen. För bäst
åtkomst, skruvas klämmorna fast efterhand som skärmarna
byggs ihop./

Start from the corner and place the two outer lampshades
under the clamp.
Attached the clamp with the suspension unit using the screws,
do not screw them down entirely.
Make sure the wire is placed above the lampshades and clamp.

OBS! Det är viktigt att klämman skruvas fast, så att den
pressar samman filtskärmarna. Tänk även på att
klämmans flänsar ska sitta på utsidan av varje skärm./
Insert the next two lampshades under the clamp
and screw down the screws entirely.
NOTE! It is important that the clamp is fixed, so that it
presses the lampshades together. Also make sure that
the flanges grip on the outside of the shades.

Skärmarna sätts ihop med hjälp av fingerskruv och hylsa./
The lampshades are put together with
finger screw and sleeve.

The clamp is screwed to the suspension unit. For best
access,screw the clamps as the lampshades are mounted.
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Ficka
ljusenhet/
Pocket
light unit

Fasad del
på upphäng/
Chamfered part
on suspension unit

Cylindrisk del
på upphänget/
Cylindrical
parton the
suspension unit

Försänkning/
Countersinking

Fickan på ljusenheten förs över den fasade delen
av upphänget./

När den cylindriska delen befinner sig i hålurtaget
på fickan kan ljusenheten sänkas ner./

The light unit pocket is pushed over the
chamfered part of the suspension unit.

When the cylindrical part is positioned in the hole
of the pocket the light unit can be pulled down.

Hål/
Hole

Rotera ljusenheten så att försänkningen (vårtan)
på fickans ovansida faller ner i hålet./
Rotate the light unit until the countersinking
(nipple) on the upperside of the pocket,
falls down into the hole.

Försänkning
passar i hål/
Countersinking
fitts in the hole

Kontakt/
Socket
Chassikontakt/
Snap-in socket

Koppla slutligen in kontakten i ljusenhetens
chassikontakt./
Finally, plug the socket in the snap-in socket on the
light unit.

OBS! Via en anslutningskabel kan MAX 13 ljusenheter kopplas ihop./
NOTE! With one interconnecting cable MAX 13 light units can be linked together.

Överkopplingskabel/
diversion cable

Täckplåt chassikontakt/
Coverplate snap-in socket
Skruva dit medföljande täckplåt över chassikontakten på den
sista ljusenheten i ledet./

Då flera ljusenheter ska kopplas ihop med varandra används medföljande överkopplingskabel./
When several light units is to be linked to each other, use the supplied diversion cable.

Screw the supplied coverplate over the snap-in socket on the
last light unit in the line.
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