Monteringsanvisning speilskap dybde 16cm.
Egne monteringsanvisninger følger LED lystopp og Multiboks m/trafo.
Ledning fra underlyset er festet på rygg av skap og tredd inn i skapet ovenfra.
Koble alle lyspunkter til trafo i Multiboks før strøm settes på.
Alle lyspunktene er seriekoblet med hverandre. Begge utganger på trafo må være benyttet eller
«lasket» for at lysene skal virke.
Lys på Multiboks tenner når bevegelse detekteres (døren åpnes), og lyser en forhåndsinnstilt
periode. Dette lyset er ferdig koblet.
For dimming av lys: Se koblingsskjema for Multiboks. Krever egen kurs til stikkontakt.

Elektrisk tilkobling må utføres av godkjent installatør.
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Figuren viser kombinasjonen 30 + 60

2x

Multiboks

190 cm

Underlys

Gulv

Mål opp hvor skapet skal stå og monter skapet på vegg. Pass på at skruene får godt feste i
veggen. Vi anbefaler topp av skap 190cm over gulv.
Lystopp festes med skruer gjennom topp av skap og opp i lystoppen. Ledning fra underlys,
lystopp og 220V tilførsel tres gjennom hull i topp av skap og inn i skapet før multiboks monteres.
Tre ledningene gjennom mansjett i multiboks, og skru denne fast til innvendig topp av skap.
Plassering er markert i toppen av skapet.
Plugg fra underlys og lystopp kobles til tilsvarende plugger fra trafo. Fjern blindpluggen som står i
den ene utgangen. Skyv kontaketen inn til de «klikker» på plass.
Hovedstrøm (220V) kobles til koblingsklemmen på trafoens primærside. Følg merking. Sjekk at alt
er OK og monter lokket på multiboksen.
Hengsler og skrogfester ligger i egen pakke inne i skapet. Skapene er forboret på begge sider, slik at
du kan velge å hengsle døren(e) på høyre eller venstre side på skap med én dør.
Monter hengslefester på skrog. Benytt forborede hull. Sett på speildørene og juster disse som
ønsket. Se side 2.
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Monteringsanvisning speildører
1) Monter hengsleplatene på møblet
2) Monter hengslearmene på speildøren
3 Monter dør på møblet. Juster hengslet om nødvendig. Hengslene skal gå lett.
4) Juster dempekraft om ønskelig. Til 60cm dør anbefales maks demping.
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