
Montering af pendelophæng - 101 XL Assembly of the pendant fi tting - 101 XL

Toppen bøjes forsigtigt til hver 
side.
Carefullly bend the top pleats to 
two sides.

Ringen trækkes langsomt op over 
kraven, plisserene holdes på plads.
Slowly pull of the ring, while
holding the pleats in place.

Ringen fjernes helt.

Remove the ring.

Skærmen åbner sig og giver plads 
til pendelophænget.
The shade is now open, leaving 
space to mount the pendant fi tting.

Pendelophænget placeres i skær-
men og toppen bøjes igen til hver 
side.

Place the pendant fi tting in the 
shade and once more bend the top 
pleats to two sides.

Ringen trækkes forsigtigt på 
plads over kraven. Og plisserene 
fordeles jævnt.

Carefully place the ring around the 
pleats.

Lampen kan hænges op med et af 
de to medfølgende ophæng.

The pendant is ready to be 
mounted.

Ledningen fra pendelophænget 
trækkes gennem ringen. Med 
umbraconøglen kan ophænget 
justeres så pæren centreres i 
skærmen.
Pull the cord from the pendant fi t-
ting through the ring. If needed the 
height of the pendant can be ad-
justed with the Allen key, in order 
to center the bulb in the shade.
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