Guide til samling af 230 volts lampe

Man starter så med at sætte ledningen igennem lampeholderen, og så med en tilpas længe på i toppen, så man har
noget ledning at arbejde med.

Så er det vigtigt man sætter bunden af fatningen på til at starte med, inden man overhovedet fastgøre ledningerne.
Så afisolere toppen af ledningen som vist her. Det kan gøres med en tang specielt til formålet, men en bidtang eller
saks kan også godt bruges. Man behøver ikke at afisolere mere end 5mm ledning i enden som vist her, da det er
tilpas, for alt hvad man skal lave her, og i resten af guiden.

Så skruer man de to ledninger på, og til det bruges der igen en flad skruetrækker, til at skrue dem fast.

Så sætter man fatningen på lampeholderen, og skruer den sidste øverste del af fatningen på, det med det udvendige
gevind, samt holderne til lampeskærmen.

Så skal man så have en afbryder kontakt på. Det sætter man på der hvor man nu synes det passer bedst. Jeg kan
bedst lide at have den tæt på lampefoden, dvs en 10-30 cm fra den.

Så skal man skille afbryder kontakten, og det sker igen ved hjælp af en flad skruetrækker. Man sætter den ind i
revnen som er markeret, og drejer den 90°, og så åbnes afbryderkontakten.
Så skrues den hvide plastholder af også, og så er man klar til at montere ledningerne.

Så montere man ledningen inde i de fire holdere som er til dem. Som man kan se, skal man ikke afisolere alt for
meget af den sorte ledning, da man så ellers ville kunne se de to blå og brune ledningerne uden for kontakten, og
det er ikke pænt. Der skal komme sort ledning ind, og sort ledningen ud, ligesom på billedet her.

Så skruer man den hvide ledningsholder godt fast, og så kan man lige prøve og hive lidt i ledningen, for at se om den
bliver holdt ordentlig fast.

Stikket skilles ad med en stjerneskruetrækker, men en flad kan dog sagtens bruges.

Den samlet efter samme princip som afbryder kontakten. Det blå og det brune ledning, skal ind i hver af holderne til
det.

Igen skal man sørge for ikke at afisolere med af den sorte ledning, end at det holder sig inde i stikket. Så skruer man
så den sorte plastik ledningsholder på, og strammer de to skruer godt, så ledningen ikke kan rykke sig.

Så skruer man bare det sidste låg på stikket, og så er lampen klar til brug.

Sådan ser den så ud når den er færdigsamlet.

