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Bruksanvisning

Montering av spegelboll med motor

Produktfakta

Motorn till spegelbollen skruvas fast i taket med, för
underlaget, lämpliga skruvdon och beslag. Det finns
tre hål för montering i höljet som skall användas. För
montering i betongtak medföljer skruv och plugg.

Artikelnummer: 100348
Modell: Spegelbollspaket
Material: Metall, plast.
Strömanslutning: 220v

Observera att en möjlighet att ansluta strömkabeln
skall finnas inom ca 80 cm.

Exempelbild

Gör så här
1. Montera först motorn i taket och fäst sedan
spegelbollen till motorn med hjälp av den
medföljande kedjan.

Användningsområden
Spegelbollen är en populär ljuseffekt i många
sinnesstmulerande miljöer och ger ett vackert ljusspel
över hela rummet. För att spegelbollen ska ge en
rofylld upplevelse snurrar den ett varv per minut.

Rengöring
Rengöring skall endast göras när produkten avstängd
och sval. Avtorkning kan ske med mjuk torr dammduk
eller dammsugning. Kemikalier eller vatten får ej
användas.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION
Denna produkt skall monteras av person med
nödvändig kännedom för arbetet. Anlita nödvändig
kompetens vid behov. Produkten får endast användas
inomhus och får ej utsättas för vatten eller hög
luftfuktighet samt temperaturer över 40 grader celsius.

Ta inte enheten i drift och ta omedelbart ut
nätkontakten ur nätuttaget om:
 Skador på enheten eller nätkabeln kan ses
 Om motorn inte fungerar som avsett efter
att den exempelvis tappats i golvet.
 Under alla omständigheter måste enheten
repareras av fackman.
 Dra aldrig i sladden för att koppla bort
nätkontakten från uttaget. Drag endast i
kontakten.
 Inga garantianspråk för enheten och inget
ansvar för eventuellt resulterande
personliga skador eller materiella skador
kommer att godtas om enheten används för
andra ändamål än vad som ursprungligen
var avsett eller om den inte installerats av
behörig personal.

2. Anslut sedan strömkabeln till ett strömuttag
220v. Motorn och spegelbollen börjar direkt
att snurra.
3. För enkel hantering föreslås, i första hand,
anslutning till ett uttag som manövreras med
en fast monterad strömbrytare alternativt en
Fjärrströmbrytare enligt nedan.

1. Montering av pinspot med färghjul
Förbered genom att ta fram Pinspot, färghjul och
tillhörande motor.

Gör så här:
1. Ta fram lampan och skruva fast sladdarna
ifrån spotlighten på lampan enligt bilden. Ha
rena händer vid hantering.
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2.

Montera lampan genom att lägga ner lampan i
pinspotens chassi enligt bild. Använd sedan
låsbygeln för att sätta fast den. Låsbygelns
ändar träs in i de förborrade hålen i
pinspotens chassi.

6. Anslut sedan strömkablarna för pin-spoten
och den roterande motorn till ett strömuttag
220v. Motorn börjar direkt att snurra och
lampan lyser.
7. För enkel hantering föreslås, i första hand,
anslutning till ett uttag som manövreras med
en fast monterad strömbrytare alternativt en
Fjärrströmbrytare enligt nedan.

Passande Tillbehör
Spegelboll art.nr: 503435
Fjärrströmbrytare art.nr: 503666
Pinspot art.nr: 100339
Färghjul med motor art.nr: 504615
3.

Ta fram elmotorn för färghjulets rotation.
Fäst den medföljande säkerhetsvajern enlig
tnedan och skruva sedan fast elmotorn i
chassit på pinspoten.

4.

Montera nu upp pinspoten på väggen med
lämpliga infästningsbeslag så att ljuset är
riktat mot spegelbollen.

5.

Montera nu färghjulet mellan låsbrickorna på
den roterande motorn. Dra sedan åt muttern.
Använd två fasta nycklar för att dra åt.
Observera: Dra inte för hårt utan precis så att
färgskivan sitter fast utan att glida.
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