Tack för att ni har valt en svensk belysning som är framtagen för att sprida så mycket ljus som möjligt
med så lite miljöpåverkan som möjligt. Förutom miljö så står alltid design och funktionalitet i centrum
för oss, målet är att produkterna ska vara, diskreta, säkra och enkla att montera och använda.
Stig Andersson, VD
SpitCon Svenska AB

OBS! Läs noga igenom anvisningarna.
Får endast användas inomhus och i torra utrymmen!
Belysning och nätadapter får inte övertäckas!

Vicka-21 Natt och Läsbelysning LED med touchdimmer
LxHxD ca 210x55x25mm infälld (nattbelysning)
LxHxD ca 210x40x58mm utfälld (läsbelysning)

Vikt:

Ca 130gram exklusive nätadapter

Material:

Aluminium och återvunnen plast (ABS+PC)

Spänning:

12 VDC (nätadapter 100-240VAC ingår)

Effekt:

Max 4,5W, 500 lumen (dimbar 10–100%)
Brinntid ca 50 000 timmar, 2-års garanti.

Kabellängd:

Belysning med touchdimmer ca 2,3 meter, nätadapter ca 1 meter

I förpackningen:

Upp 

Mått:

Detta blad
1st Belysning med touchdimmer
1st Nätadapter 100-240VAC till 12VDC, 2A
4st Plastpluggar 5x30mm
4st Skruvar 3x45mm
4st Skruvar 3x20mm
Montering:
Märk ut på vägg eller säng för skruvarna, använd gärna mallen till höger och ett vattenpass.
Montera på en höjd som passar er för enkel manövrering och behaglig läsning.
Montering i betongvägg, använd en Ø5mm betongborr och borra ca 45mm djupt,
sätt i de fyra pluggarna och skruva fast väggfästena med de fyra långa skruvarna.
Montering i gipsvägg, använd en Ø5mm träborr, sätt i de fyra pluggarna och skruva
fast väggfästena med de fyra långa skruvarna.
Alternativ montering i gipsvägg, skruva fast väggfästena med de fyra korta skruvarna.
Montering i trä, skruva fast väggfästena med de fyra korta skruvarna.
Koppla samman den runda DC-kontakten på belysningen med DC-kontakten på nätadaptern,
anslut nätadaptern till ett vägguttag 100-240VAC… Klart för användning!
Användning:

OBS! Toleransavvikelser kan förekomma, för skada på produkt eller egendom uppkommen
till följd av felaktig montering eller användning ansvaras ej. LED enheten är inte utbytbar.

Får ej kopieras eller distribueras utan tillstånd, alla rättigheter tillhör SpitCon Svenska AB.
För ytterligare information, maila till info@spitcon.se

Upp 

Av/På, ett kort tryck på touchdimmersymbolen
av och på varannan gång.
Dimra, ihållande tryck på touchdimmersymbolen
dimra upp och ned varannan gång.
Nattbelysning, dimra ned till önskad ljusstyrka och vinkla ned / fäll in skärmen.
Läsbelysning, vinkla ut / fäll upp skärmen till önskat läge och dimra upp till önskad ljusstyrka.

