
Monteringsanvisning för Magnificent Pro
Golv- och bordslampa med lupp

Så här monterar du Magnificent Pro

Den medföljande sladden med adapter och kontakt för ljusnät har i andra än-
den en liten rund kontakt. Koppla ihop den lilla runda kontakten med kontak-
ten på sladden som utgår från lampfoten. När dessa är hopkopplade ansluter 
du adaptern till vägguttaget.

Om lampan ska användas som golvlampa

Om du önskar använda lampan som golvlampa 
måste du montera ihop den tvådelade rördelen. 
De båda delarna har en gänga som du skruvar 
ihop.

Var försiktig med sladden så att den inte kommer 
i kläm -  den stoppas in i röret när rördelarna de 
skruvas ihop med gängan. 

Röret fäster du sedan i lampfoten genom 
att skruva fast det i plattan.

Till sist stramar du åt den lilla vita 
skruven på sidan av bottenplattan/lamp-
foten.

Placera sedan själva lampan med 
den korta flexibla lamparmen på 
det långa röret genom att skruva 
ihop de båda rören (det korta i det 
långa). Också dessa delar skruvas 
ihop med gänga - vrid lampan åt 
höger (medsols) för att fästa den i 
röret.



Om lampan ska användas som bordslampa

Om du önskar använda lampan som bordslampa monterar du 
lampan med den korta flexibla lamparmen direkt i lampfoten. 
Även här skruvar du fast lampan genom att vrida den åt hö-
ger (medsols) för att fästa den i röret. Vrid sedan åt den lilla 
vita skruven på lampfotens sida.

Manöverknapp

Funktion

Funktionsknappen sitter överst på den grå rörbiten (handtaget), 
direkt under den flexibla lamparmen. Genom att trycka på den 
lilla knappen – en eller flera gånger - kan du välja mellan 3 olika 
ljusstyrkor och även släcka ljuset.

Tryck på knappen tills ljuset har den önskade styrkan.
Den vita plattan går att lägga ovanpå lampan – om du endast 
önskar ljus nedåt. 

Vill du använda lampan som lupp tittar du genom glaset och får 
samtidigt ljus på det föremål eller text du önskar belysning på.

Avstängd

Starkaste 
styrkan

Medium
styrkan

Svagaste 
styrkan


