Instruktion for CALEO 123/124
INDHOLD
CALEO skærm i papir med opstrengning i bronze.
3 m hørledning med stativ og alu-top detalje malet i bronze.
Lyskilde er ikke inkluderet.
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VEDLIGEHOLD
Ved evt. behov for rengøring inden i skærmen foregår afmontering på samme måde som ved
montage, blot i modsat rækkefølge. Skærmen holdes ren ved aftørring med blød klud eller
støvbørste, f.eks. LE KLINTs DUST BUSTER. Der må ikke benyttes vand, rengøringsmiddel eller
sprit på lampen da det vil ødelægge skærmen og bronzefarven på ophænget kan tage skade.
Det er vigtigt at skærmen ikke opbevares liggende i længere tid da den så kan blive deform
Hvis lampen ønskes opbevaret anbefales det at benytte den emballage som lampen er
modtaget i, den er specielt udviklet til at skærmen ikke tager skade og ændrer form.
LYS
Anbefalet max. wattage: Model 123: LED-/Sparepære max. 20 W, E27
Anbefalet max. wattage: Model 124: LED-/Sparepære max. 20 W, E27
Der må ikke benyttes glødepærer eller halogenpærer, da disse udvikler for meget varme
i papirskærmen.
NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges.
UDPAKNING & MONTAGE
Montagen udføres nemmest hvis man er to personer. Følg nedenstående anvisninger på
billederne 1-15.
El-ophænget ligger pakket for sig selv i et papindlæg. For model 123 ligger det i bunden, for
model 124 ligger det i toppen. Udpak dette og montér en passende lyskilde. Se billede nr. 1-9.
El-ophænget sænkes ned i skærmen. Bronzedelen med fastmonteret plastprop trækkes lidt op
ad ledningen så fatning og stativ hænger frit. Se billede nr. 10-11.
Saml skærmen øverst omkring ledningen og træk stativet opad så skærmen kommer til at sidde
fast inde i den øverste ring på stativet. Se billede nr. 12-13.
Nu kan den bronzefarvede del igen sænkes forsigtigt ned på plads. Nu er lampen klar til
ophængning. Se billede nr. 14-15.
Hvis du er alene om montagen anbefaler vi, at du støtter skærmen op af din overkrop og følger
anvisningerne på billederne 16-30.

Billeder til brug ved montage af to personer.
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Billeder til brug ved montage af én person.
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