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Pi Soft High LED
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Ta upp hål i taket / takplattan där armaturen ska sitta.
Om armaturen ska monteras i mjuka undertak,
rekomenderar vi att en avlastning av takplattan
används, t ex Monteringsbrygga 6800.

För montage i demonterbara undertak, fäl l upp
fjäderbenen och lås dem.
För fasta tak (t ex gipstak) för ihop fjäderbenen och för
upp armaturen genom hålet i taket - släpp fjäderbenen.

Håltagning

Ø 1 50 mm

För montage i demonterbara undertak, för upp
armaturen genom takplattan och monteringsbryggan.
Frigör fjäderbenen.

Pi Eco Soft LED

För bästa passning mot takskivan, tryck lätt mot
fjäderbenen.
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Ta upp hål i taket / takplattan där armaturen ska sitta.
Om armaturen ska monteras i mjuka undertak,
rekomenderar vi att en avlastning av takplattan
används, t ex Monteringsbrygga 6801 .

På Pi Low, frigörs fjäderbenen utifrån,
medan för Pi High kan fjäderbenen
även frigöras inifrån reflektorn.

För bästa passning mot takskivan, tryck lätt mot fjäderbenen.

Pi Soft Low/High LED

Håltagning

Ø 205 mm

Om Pi Low används i fasta tak, hål l upp fjäderbenen och för upp
armaturen genom hålet, släpp fjäderbenen.

I övriga fal l , förbered montaget genom att fäl la upp fjäderbenen
och se ti l l att de låses i uppfällt läge. För upp armaturen genom
hålet i taket / takplattan.

Avsluta med att ta bort skyddsplasten
som skyddar armaturen från smuts.
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Montering av stand-alone donet
På undersidan av donet sitter ett kardborreband för att
kunna fixera donet mot monteringsbryggan, alternativt
undertaksplattan.

Fäst andra delen av kardborrebandet på
monteringsbryggan, alternativt undertaksplattan.

Placera donet så att kardborrebandet fixeras.

För längsta möjl iga l ivslängd bör donet ej placeras på
armaturen.




