
LOFTMONTERING INSTALLATION

Nødvendigt værktøj: 2 mm, 3,2 mm 4 mm, 6 mm unbrakonøgle, 
0,5 cm & 0,9 cm bor, elektrisk boremotor, 3,8 cm hulsav, 
Stjerneskruetrækker, 11 mm fatningsskralde, vaterpas.

TRIN 1: Placer loftpladen og bor huller ved hjælp af målene på 
side 2 og 3 under hensyntagen til loftstypen på side 1.

TRIN 2: Træk netspændingen ned gennem pladen (FIG. 1) 

TRIN 3: Monter lagbolte i den korrekte bagside.

TRIN 4: Foretag netspændingsforbindelser. Dette trin skal 
udføres af en autoriseret elektriker (FIG. 2).

TRIN 5: Tilslut strømforsyningen til ledningsnettet. 

TRIN 6: Installer en lavspændingsledning gennem åbningen 
og træk ned Gennem løbsstolpenavet til fiberforbindelsesledet 
(FIG. 3).

TRIN 7: Sæt fiberforbindelsesled i (FIG. 4).

TRIN 8: Fjern hovedstøtteskruen og indsæt faldstolpen i navet, 
mens hovedstøtteskruens hul i stolpen justeres med hullet 
i navet for at sikre korrekt installation af hovedstøtteskruen. 
Installer hovedstøtteskruen gennem navet i stolpen. 
Hovedstøtteskruehovedet skal flugte med navet, når det er 
korrekt installeret.

 ADVARSEL: Sørg for, at hovedstøtteskruen passerer gennem 
hullet i navet og stolpen. Skruehovedet skal flugte med navet, 
når det er korrekt installeret. Løbsstolpen hænger sikkert, når 
hovedstøtteskruen er korrekt installeret. Når det er sikret, 
justeres nivelleringsskruerne.

TRIN 9: Brug koten til at måle stolpen ved at justere 
nivelleringsskruerne. 

TRIN 10: Skub pyntedækslet over stolpen for at skjule loftpladen 
og komponenter (FIG. 5).

TRIN 11: Monter dækringen og sæt skruen fast mod stolpen for 
at fastgøre den.

TRIN 12: Lav fiberforbindelsesled (FIG. 6). 

TRIN 13: Med en drejenøgle indsat i drejemuffens åbning, skub 
drejebøsningen oven på den stive lysarm.

TRIN 14: Indsæt den stive arm i faldstolpen og monter skruer 
gennem stolpen og drejebøsningen.

TRIN 15: Den stive arms navrille indeholder en anti-rotations 
låseskrue, der er installeret. Hvis omvendt rotation er 
nødvendig, skal sætskruen flyttes til hullet på den anden side af 
den stive arms navrille. Når nøglen sættes i igen, skal du sørge 
for, at nøglepositionen er væk fra nakkestøtten.
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LOFTMONTERET BETJENINGSLYS INSTALLATIONSVEJLEDNING

Se Forest™ General Information Operator’s Guide 
for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk 
sikkerhedserklæring og brugervejledning.

 ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret 
fagmand, dvs. bygnings- eller arkitektingeniør, når du fastgør 
et armatur til bygningskonstruktionen.

 ADVARSEL: For at sikre korrekt installation bør kun 
autoriserede teknikere installere dette produkt.

 ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen/transformatoren er 
placeret inde i en overdækket boks, der er tilgængelig for 
værktøj og væk fra vandkilder.

 FORSIGTIG: Feltmodifikationer, der ændrer den elektriske 
og/eller mekaniske sikkerhed af Forest-produkter, er i strid 
med krav til agenturets konstruktionsdokumenter og er ikke 
godkendt af Forest.

 FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringshardware 
er muligvis ikke egnet til din specifikke installation på grund 
af loftstypen. Vær forsigtig, når du vælger hardware på 
grundlag af den understøttende bygningstype, for at undgå 
mulige skader. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge 
af hardwarevalg.

 FORSIGTIG: Loft- og afstivningstype er vist som "kun til 
reference".

 BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjenings vejled-
ningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres 
efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne 
ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i 
installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation 
eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

EKSISTERENDE KONTRUKTION

FORSÆNKET LOFT

(METALKONSTRUKTION)

FÆRDIG LOFT

MONTERINGSPLADE 
MED KRAVE

LOFTBJÆLKER

LOFTBJÆLKER

FIG. 1: 

ÅBNING

FIG. 2: 

FIG. 3: 

FIG. 4: 

FIG. 5: 

FIG. 6: 

LOFT OG STØTTETYPE 

NY KONSTRUKTION

NETSPÆNDING

LAGBOLTE

OPRET FORBINDELSE

NIVEL-
LERINGS-
SKRUER HOVED-

STØTTE-
SKRUEFORBIN-

DELSESLED

ADVARSELS-
MÆRKAT

Main support screw

Hoved-
støtte-
skrue

NEJ

JA

VATERPAS

LAV-
SPÆNDINGS-
LEDNING

PYNTE-
DÆKSEL

DÆKRING 
OG 
SÆTSKRUE



3 van 42 van 4
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