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Förpackningens innehåll 
 
Armatur. 
Fästen och skruv för armaturen. 
Drivdon med inbyggd dimmer och kablage. 
Strömbrytare. 
 
Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar. 
 
OBS Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet stoppas i vägguttaget. Felaktig inkoppling 
kan skada armaturen. 
 

Montering armatur på bokhylla 
 
Lägg armaturen på toppen av bokhyllan. Markera var fästena ska sitta, ca 5 cm från framkant 
ger ett maximalt utstick på ca 20 cm på armaturen. Genom att placera armaturen på maximalt 
utstick får man en jämnare belysning av bokhyllan. Förborra med en 1,5 mm borr eller gör hål 
med en pryl. Montera fästena på armarna och skuva fast dessa i bokhyllan. 
 
Anslut kabeln från drivdonet till armaturen. 
 
Montera strömbrytaren på nätkabeln. För att montera strömbrytaren ska du ha nödvändig 
kännedom om denna typ av arbeten, se tex Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket. 
Anslut kabeln till vägguttaget. OBS anslut inte kabeln till vägguttaget innan drivdonet har 
kopplats ihop med armaturen. 
 

Funktion dimmer 
 
Drivdonet har en potentiometer inbyggd för att kunna dimma armaturen. Vrid sakta medsols för 
att öka ljusstyrkan eller motsols för att minska ljusstyrkan. 
Drivdonet gå även att styra med extern 1-10V reglering eller återfjädrande tryckknapp. Koppla i 
detta fall bort den inbyggda potentiometern och anslut önskad reglering enligt symbolerna på 
drivdonet. 
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Produktinformation 
 
Bokhyllebelysningen måttbeställs efter längden på din bokhylla. Går att få från 20 cm upp till 
320 cm. 
Finns i färgerna: mässing, brun, svart, vit och silver. Armarna finns i obehandlad mässing, svart, 
vit eller grå. 
 
Bokhyllebelysning LED levereras med allt du behöver för att få belysning på din bokhylla. 
Armaturen levereras komplett med drivdon med dimmerfunktion, 4 meter nätkabel samt 0,5 
meter kabel för anslutning av drivdonet till armaturen, fästen och tillhörande skruv samt en 
monteringsanvisning. 
 
Drivdonet är fristående och placeras på toppen av bokhyllan. 
Anslutning av armaturkabel i vänster arm som standard. 
 
Material: Ljuslisten i anodiserad aluminium. Armar i 4 mm mässing. 
Färgtemperatur: 2700 kelvin. 
Färgåtergivning: Ra 95 typvärde. 
Ljusstyrka: 500 lm/m 
 


