
Brugsanvisning 

 

Tillykke med købet af din nye lampe!  
Hos Aros Lights håber vi, at du bliver glad for din nye lampe, og vil behandle den godt, så den kan 

holde mange år fremover.  

 

Lampeskærmen på din nye lampe vejer under 100 g. Det gør den fordi vi bruger træfinér til at lave 

lampen. På den måde sparer vi miljøet, både i forhold til at minimere brugen af materialer, men også 

for at den er let i transport. Det betyder desværre også, at din lampeskærm er lidt skrøbelig. Pas derfor 

på med at mase den. 

 

Du kan let justere på lampeskærmen, hvis den er blevet en smule skæv i transporten eller hvis en af 

lamellerne er faldet ud af topstykket. Topstykket sidder øverst på lampen, og er lavet af krydsfinér. 

Træet er derfor en smule tykkere end resten af træet på lampen. Lamellerne sidder løst i topstykket, 

og du kan derfor let rette på det.  

 

 
Figur 1. Lamel indsættes i topstykket 

  



 

Pas på stød 

Sluk altid for strømmen inden opsætning af lampen 

 

 
Lampen tåler ikke vand 

Træet kan blive misfarvet, hvis der kommer vand på. Hvis du skal støve din lampe af, anbefaler vi 

derfor, at du bruger en helt tør klud. 

 

 
Lampen tåler ikke slag og stød 

Lampen er skrøbelig, undgå derfor så vidt muligt at tabe den, støde den og slå den. 

 

 
Lampen skal opbevares utilgængeligt for børn 

Da lampen er skrøbelig, skal den opbevares utilgængeligt for børn. 
 

  



Opsætning af lampen 

Note: Hvis du har lampeudtag, hvor du ønsker at hænge lampen op, kan du springe rosetten og punkt 

4 til 14 over. 

 

1. Hvis du ønsker at ændre højden af fatningen i lampen, kan du nemt gøre det selv. Først skal 

du dreje lampen let, som vist på Figur 2, til den åbner, som på Figur 3. 

 

       

Figur 2.            Figur 3. 

 

2. Stik da en stjerneskruetrækker ind mellem lamellerne, og løsne pinolskruen i toppen af 

lampen til lampeskærmen kan bevæges frit.  

 

 

Figur 4. 

  



3. Når lampeskærmen er i den ønskede højde i forhold til fatningen, spændes pinolskruen igen, 

og lampen lukkes ved at dreje lampen tilbage til udgangspunktet. 

 

         
                                   Figur 5.                                               Figur 6. 

 

 

4. Hvis ikke dit lampeudtage hænger, der hvor du ønsker at lampen skal hænge, skal du først 

bore et hul i loftet, der hvor du ønsker lampen skal hænge. I hullet skal du sætte en rawplug, 

så lampen ikke falder ned. Hvis der tidligere har hængt en anden lampe, kan du med fordel 

bruge dennes hul og rawplug. 
 

 
Figur 7. Hul med rawplug i loftet 

  



5. Dernæst skal du find rosetten frem (genstanden påFigur 8. Rosetten er hvid, hvis du har købt 

en hvid model). 

 
Figur 8. Rosset for sort model 

 

6. Så skal rosetten åbnes. Dette gøres ved at stikke en skruetrækker ind gennem hullet på siden 

af rosetten, og give den et let vrid, så den åbner. Se Figur 9. Rosetten består af to plastdele, 

og en pose med to spænder og fem skruer. 

 

          
                        Figur 9. Åbning af roset                                                            Figur 10. Indmad i roset 

  



7. Den store skrue indsættes i hullet i midten af den indvendige plastdel, som det ses på Figur 

11. 

 

 
Figur 11. Skrue monteret i plastdel 

8. Plastdelen skrues i rawplugen i loftet. Sørg for at den side ledningen går ud af, vender mod 

det lampeudtag, du ønsker at trække strøm fra. 

 

 
Figur 12. Plastdel monteret i loftet 

  



9. Træk ledningen gennem den anden plastdel, som det ses på Figur 13. 

 

 
Figur 13. Ledning trækkes gennem plastdel 

10. Træk nu ledingen gennem den første plastdelen i loftet, som det ses på Figur 14 og 15. 

 

        
Figur 14. Ledning på vej ind i plastikdel                                  Figur 15. Ledning trukket gennem plastikdel  



11. Træk i ledningen og hæv lampen op i den højde, du ønsker, ved at trække den ønskede 

mængde ledning gennem plastdelen. 

 

 
Figur 16. Lampen justeres i højden 

  



12. Når lampen er i den ønskede højde, skal ledningen spændes fast. Dette gøres ved at tage 

plastspændet og de messingfarvede skruer på Figur 17 og spænde dem ind i plastdelen, som vist 

på Figur 19. Det er lettest at spænde spændet ved skiftevis at spænde hver skrue lidt ad gangen, 

så man spænder begge sider samtidigt. 

 

           
Figur 17. Spænde og skruer                                                       Figur 18. Skruer i spænde 

 

 
Figur 19. Spænde monteret på plastdel 



13. For at være sikker på, at ledningen ikke kan rykke sig, skal denne også spændes med 

metalspændet. Til dette skal der bruges de sidste to skruer og metalspændet. Skruerne sættes 

ind bagfra, som det ses på                     Figur 21, og spændes. 

 

              

Figur 20.                    Figur 21. 

14. Sæt nu den anden plastdel på, ved at klikke den hen over den del der sidder i loftet. Sørg for, 

at ledningen passer med det hul, der er lavet til den. 

 

         

      Figur 22.                    Figur 23. 

  



15. Når du skal montere lampen til dit lampeudtag, så sørg for at strømmen til udtaget er 

slukket!!! Tag derefter dækslet af dit lampeudtag, og sæt dækslet på ledningen, som vist på 

Figur 26. 

 

        

     Figur 24.                        Figur 25. 

 

Figur 26. 

  



16. Afmonter det lille spænde, og spænd den brune ledning til nul (N), og den blå ledning til en 

fase (i det her tilfælde M1). Spænd herefter spændet fast igen, så ledningen holdes på plads. 

 

   

  Figur 27.    Figur 28. 

17. Monter nu dækslet til lampeudtaget igen. 

 

 

Figur 29. 

  



18. Find og ud pak din OSRAM pære E27 pære, og skru den ind i fatningen. 

 

     

Figur 30.                                                                                                 Figur 31. 

 

 

19. Tænd for strømmen, læn dig tilbage, og nyd lyset fra din nye lampe fra Aros Lights. 

 

 

                 Figur 32. 

 


