
Instruktioner
Modell: 560027, 560028, 560029, 560030, 8004581, 8004512, 9006058, 9007093

 - Följ instruktionerna noggrant och spara dem för framtida bruk.
 - Alla lampor ska installeras enligt gällande säkerhetsbestämmelser för att undvika livshotande olyckor.
 - Installation skall endast utföras av personer med god kännedom om elinstallationer.
 - Kontakta en kvalificerad elektriker om du inte besitter den kännedom som krävs för att installera 

lampan själv. 
- Olika material kräver olika fästen. Välj alltid skruvar och pluggar som är lämpade för materialet.
- Lampan får endast användas i ett rent, torrt utrymme inomhus. Exponera inte lampan för vatten, 
fukt eller andra vätskor.
- Försök inte reparera eller modifiera lampan på något sätt.
- Använd endast en torr trasa för att rengöra lampan när det behövs. 
- VARNING: Metallkåpan runt glödlampan blir mycket varm vid användning. Lampan ska därför 

- VIKTIGT: Stäng alltid av strömmen innan du påbörjar en lampinstallation. I vissa länder får 

rådgivning.
- FÖRSIKTIG: Lampan måste anslutas till ett jordat uttag.

Den här markeringen anger att produkten i enlighet med EU-bestämmelser inte får slängas 
tillsammans med vanliga hushållssopor. För att förhindra miljö- och personskador bör 
produkten återvinnas på ett hållbart sätt så att beståndsdelarna kan återanvändas. Använd 
det system för återvinning som erbjuds på orten eller kontakta inköpsstället för återvinning.

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska 
säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande 
regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge 
säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som 
begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Lampan är avsedd för inomhusbruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR AV SYMBOLER

SPECIFIKATIONER FÖR 2-SPOTS
- Modellnummer: 560027, 560028, 8004581, 8004512 
- Strömförsörjning: AC 230 V, 50 Hz 
- Max 35 W x 2
- Glödlampa: GU10 x 2 (ingår ej)

SPECIFIKATIONER FÖR 3-SPOTS
- Modellnummer: 560029, 560030, 9006058, 9007093 
- Strömförsörjning: AC 230 V, 50 Hz 
- Max 35 W x 3
- Glödlampa: GU10 x 3 (ingår ej)

installeras på en höjd där personer (både vuxna och barn) inte kan röra den. Säkerställ att du gett 
lampan tillräckligt med tid för att svalna helt innan du byter glödlampan.

 elinstallationer endast utföras av auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala energimyndighet för 
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Viktigt! 
-  Stäng alltid av strömmen innan du påbörjar installationen. 
-  I vissa länder får elinstallationer endast utföras av auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala energimyndighet för rådgivning. 
-  Kontakta en kvalificerad elektriker om du inte besitter den kännedom som krävs för att installera lampan själv.
-  Lampan måste anslutas till ett jordat uttag. 

Anslut till en vägg- eller taksladd:
-  Dra vägg- eller taksladden genom hålet (1) på fästet.
-  Skruva fast fästet vid lämplig monteringsplats (2).
-  Lossa skruven vid (3), och anslut sladden till 
kopplingsplinten. Dra sedan åt skruven.

Varning! Var uppmärksam på fasledare (L), neutralledare (N) 
och skyddsjord (     ) som indikeras på kopplingsplinten. 
Varje ledare ska vara ordentligt ansluten i respektive kontakt 
och längden på skyddsjorden ska ha en extra böj så den 
lossar sist om ledarna släpper från plinten.

-  Montera lamphållaren på fästet med skruvar på båda 
kortsidorna (4).
-  Montera glödlamporna (GU10, max 35 W) i hållarna (5). 

Anslut till en lampsladd:
- Lampkabeln ingår inte och får köpas separat.
-  Skruva fast fästet på en vägg eller ett tak vid lämplig 
monteringsplats (1).
-  Ta ut plastdelen i hålet (2) på lamphållaren och dra sladden 
genom hålet.
-  Lossa skruven vid (3) och montera sladden i 
kopplingsplinten. Dra sedan åt skruven.

Varning! Var uppmärksam på fasledare (L), neutralledare (N) 
och skyddsjord (     ) som indikeras på kopplingsplinten. 
Varje ledare ska vara ordentligt ansluten i respektive kontakt 
och längden på skyddsjorden ska ha en extra böj så den 
lossar sist om ledarna släpper från plinten.

-  Montera lamphållaren på fästet med skruvar på båda 
kortsidorna (4).
-  Montera glödlamporna (GU10, max 35 W) i hållarna (5). 
-  Anslut kontakten till eluttaget.



Instructions
Model: 560027, 560028, 560029, 560030, 8004581, 8004512, 9006058, 9007093

 - Follow the instructions carefully and keep them for future reference.
 - All lamps must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life 

threatening accidents.
 - Installation should only be performed by people with a good knowledge of electrical wiring.
 - Contact a qualified electrician if you do not possess the required knowledge to perform such an 

installation on your own. 
 - Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are 

specifically suited to the material.
 - The lamp is only for use in clean, dry indoor environments. Do not expose the lamp to water, 

moisture or other liquids.
- Never attempt to repair or modify the lamp in any way.
- Only use a dry cloth to wipe the lamp clean when needed. 
- WARNING: The metal shade around the light bulb becomes very hot during use. The lamp shall 

therefore be installed in a height where people (both adults and children) cannot accidentally touch it. 
Make sure you have given the lamp enough time to cool completely before changing a bulb. 

 - IMPORTANT: Always shut off the power to the circuit before starting installation work. In some 
countries electrical installation work may only be performed by an authorized electrical contractor. 
Contact your local electricity authority for advice.

- CAUTION: The lamp must be connected to an earthed socket.

This symbol indicates that the product should not be disposed with other household waste 
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle responsibly in order to promote sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, please use the return and collection systems 
or contact the retailer where the product was purchased. They can recycle this product in an 
environmentally compatible manner.

This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic 
fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The 
product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the 
use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The lamp is intended for indoor use.

SAFETY PRECAUTIONS

EXPLANATION OF SYMBOLS

SPECIFICATIONS FOR 2 SPOTS
- Model No.: 560027, 560028, 8004581, 8004512
- Power supply: AC 230 V, 50 Hz 
- Max 35 W x 2
- Light bulb: GU10 x 2 (not included)

SPECIFICATIONS FOR 3 SPOTS
- Model No.: 560029, 560030, 9006058, 9007093
- Power supply: AC 230 V, 50 Hz 
- Max 35 W x 3
- Light bulb: GU10 x 3 (not included)
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important! 
-  Always shut off the power before starting installation work. 
-  In some countries electrical installation work may only be performed by an authorized electrical contractor. Contact 
your local electricity authority for advice. 
-  Contact a qualified electrician if you do not possess the required knowledge to perform the installation on your own.
-  The lamp must be connected to an earthed socket. 

Connect to a wall or ceiling cord:
-  Pull the wall or ceiling cord through the hole (1) on the 
base plate.
-  Mount the base plate securely by screws on a wall or 
ceiling at a suitable mounting point (2).
-  Loosen the screws at (3) and connect the cord to the 
terminal block. Then tighten the screws.

Warning! Pay attention to the live wire (L), neutral wire 
(N) and earth wire (     ) as indicated on the terminal 
block. Each wire shall be properly connected in the 
corresponding anchorage. The earth wire shall have 
extra length, so it detaches last if the wires are detached 
from the terminal block.

-  Install the lamp bracket onto the base plate by the 
screws at both short sides (4).
-  Fit the light bulbs (GU10, max 35 W) into the cups (5). 

Connect to a lamp cord:
-  Lamp cord is not included in this package, need to 
be bought at local market.
-  Mount the base plate securely by screws on a wall or 
ceiling at a suitable mounting point (1).
-  Take out the plastic part from the hole (2) on the lamp 
bracket and pull the cord through the hole.
-  Loosen the screws at (3) and connect the cord to the 
terminal block. Then tighten the screws.

Warning! Pay attention to the live wire (L), neutral wire 
(N) and earth wire (     ) as indicated on the terminal 
block. Each wire shall be properly connected in the 
corresponding anchorage. The earth wire shall have 
extra length, so it detaches last if the wires are detached 
from the terminal block.

-  Install the lamp bracket onto the base plate by the 
screws at both short sides (4).
-  Fit the light bulbs (GU10, max 35 W) into the cups (5). 
-  Connect the power cord to an electrical outlet.
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