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Ta inga risker när du gör eljobb själv - är du
det minsta osäker ska du lämna över jobbet till
en installatör.
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För installation av takproppen gäller att jordkabeln (grön/gul) sätts i någon av kopplingsplintens mittersta hål, markerade på sprinten
med en jordsymbol. Den bruna ledningen sätts i
hål markerade ”L” och den blå i hål markerade
”N”. Kabeln bör sättas i de större hålen på
plintens framsida och inte i de bakre, eftersom
det då inte går att lossa på dem igen.
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Taksladden behöver inte nödvändigtvis fästas i
dragavlastaren - vilken primärt är avsedd för
ledning som löper ut ur armaturen - men för
säkerhets skull är det inte fel att fästa den i
dragavlastaren.
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