
 

NYBRO: Box 800, S-382 28 Nybro, Sweden. Pukeberg. Tel. 0481-800 00 . Fax. 0481-159 01 
STOCKHOLM: Box 5828, S-102 48 Stockholm, Sweden. Sibyllegatan 9. Tel. 08-545 850 00. Fax 08-5458 5009 

Viva  artnr:7001 
Installationsanvisning/Assembly instruction 

 
 
  !    Armaturen ska monteras av behörig installatör. 
 
Viktigt: Bryt spänningen före installation 
Installation: 
1.   Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer. 
2.   Montera de två pendelupphängen genom att placera dessa i spåret på armaturen. Fäst        
låsskruven på   fästplattan.(Fig. 3) (D).  
3.   Häng upp armaturen med hjälp av öglorna  på vajern. (Fig. 2) 
4.   Justera vajerlängden genom att trycka in (B) och dra 
5.   Montera bländskyddsplasten. Börja med att placera det i spåret på sidan där clipsen inte är.          
Böj de tre clipsen  lätt utåt, vik ned bländskyddsplasten och snäpp fast.  
6. Justerar plastdetaljen (A) så att armaturen hänger rakt. 
 
Installation: 1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same. 
                    2. Mount the two pendantfittings by placing them in the rail. Tighten the screw. (Fig. 3).          

3. Mount the wire in the ceiling on a ceiling hook. (Fig. 2).  
                    4. Adjust the wire by pressing (B).   
                    5. Mount the top louver with help of the clips.  
                    6. Adjust the plastic (A) until the fixtur hang horizontal. 
(Fig. 1)                                                                                                                         (Fig.2)  
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 (Fig. 1) 
Uppfästning direkt i taket. (Fig. 1) 
1. Skruva fast brickan och den gängade uppfästningsdelen i taket. 
2. Lossa vajern från pendelupphänget genom att trycka in (A) och dra ut vajern. 
3. Trä vajern genom hålet i muffen och trä kabeln genom hålet med plastpluggen. Dölj öglan i 

muffen och skruva fast i uppfästningsdelen. 
4. Trä tillbaka vajern genom pendelupphänget. 

Ceiling bracket for conduit entry. (Fig. 1) 
1. Fix the ceiling brackets and the top part of the chromed sleeve in the ceiling.  A 
2. Loosen the wire by pressing (A) and take the wire out.   
3. Thread the wire through the bottom part of the chromed sleeve. Fix the two 
sleeve parts together. 
4. Thread back the wire through the ceiling bracket. 
 
 
 
Uppfästning i T-profil (Fig. 2) (Fig. 2) 
1. Innan taket läggs dit hakas upphängningskroken på T-profilen och den u-formade 

brickan läggs på plats. 
2. Lägg tillbaka taket och trä kabeln genom brickan. Häng öglan på kroken. 

Pendlum attachement for T-profile 
1. Fix the T-profile attachement and the U-shaped bracket on the T-profile. 
2. Thread the cable through the bracket and fix the wire on the hook. 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbelupphängning (Fig. 3) (Fig. 3) 
1. Montera de två pendelupphängena på ena rampen genom att placera 

dessa i spåret på armaturen. Fäst låsskruven på fästplattan. 
2. Vinkla den andra rampen och montera pendelupphängena som ovan. 

Double suspensionbracket (Fig. 3) 
1. Fix the two pendantfittings on one luminaire. Lock them with 
the screws. 
2. Fix the other luminaire by angle it into the fitting. 
 
 
 

Upphängning i vinkel (Fig. 4) (Fig.4) 
1. Lossa skruvarna (B) och skjuta ut lamphållarbygeln en bit för att sedan 

haka på kopplingsgaveln och skruva fast skruvarna igen. 
2. Klipp slangen i lagom längd och låt kabeln gå genom denna. B 

          Fäst slangen med de medföljande O-ringarna. 
Flexible connector (Fig. 4) 
1. Loosen the screws (B) and push the metalplate out a bit and fix the end part 
on. Push the metalplate back on and fix the screws. 
2. Cut the tube in sufficient length. Thread the cable through the tube. 
Fix the tube with the O-rings.  
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Montering av takfäste.  
1. Montera takfästet i taket.  2. Haka fast rampens fjädrade krokar i 
takfästet.(C)  3. Vinkla upp rampen och snäpp fast den i takfästet. (Fig. 5)  
4. Vid exempelvis lampbyte trycks rampen uppåt utåt  (Fig. 6) och  vinklas 
sedan ned. Man kan låta den hänga i denna ställning medan bytet sker.  
Ceiling bracket mounting. 
1. Fix the bracket in the ceiling. 2. Fix the hooksprings in the ceiling bracket 
(C). 3. Angle upp the fixture and fix it to the ceiling bracket (Fig 5). 4. When 
changing light source press the fixture upp and toward and angle down (Fig. 
6) 
 

 
 C 
 
 
 
 
 
(Fig. 5) (Fig. 6) 
 
 

 

 

 

Montering av hyllfäste. 
1. Skruva fast hyllfästet i hyllan. Antingen i ett hyllplan eller direkt i gaveln. 
2. Montera hyllfästena på rampen genom att placera dessa i spåret på 

armaturen. (Fig. 7) Fäst låsskruvarna på fästplattan.  
3. Trä kabel genom röret. (D) 

Mounting with shelf bracket. 
 1. Fix the shelfbracket on the shelf. 2. Fix the fixture on the bracket (Fig 7). Fix the             D 
screws. 3. Thread the cable throug the metal tube (D). 

 

 
 (Fig. 7) 

 

Montering av väggfäste. 
1. Skruva fast väggfästet i väggen. Skjut på locket så skruvarna döljs. 
2. Montera väggfästena på rampen genom att placera dessa i spåret på 

armaturen. (Fig. 8) Fäst låsskruven på fästplattan.  
3. Fäst kabeln längs väggfästet med bultband. (E)  

Mounting with wall bracket. 
1. Fix the wall bracket on the wall. Push on the lid to hide the screws. 2. Fix the fixture on the wall 
bracket (Fig. 8). Fix the screws. 3. Fix the cable on the bracket with plastic strips. (E). 
 
  E 
 
 
 
 (Fig. 8) 
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Montering av rampkoppling.  
1. Monterar dit de två plåtvinklarna(1&2) 
2. För ihop de två armaturerna                                                                                       
3. Montera de två skruvarna(3) i plåt byglen och dra ihop den sista biten på 
armaturerna 
4. Monterar de två stoppskruvarna(4) som sitter i den ena plåt vinklen.  
 

 
  
                                  3.                           4.                                1&2 
 
  
  
 
 

 

 

         

 
  


