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1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om 
apparatens rätta och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala 
direktiv och bestämmelser.

Apparatens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande 
av originalreservdelar. 

2. Säkerhetsföreskrifter

VIKTIGT: Läs noggrant följande anvisningar för att undvika person- och apparatska-
dor.

Värmelampan bör anslutas till jordad nätanslutning. Kontrollera rätt spänning, ledningens 
storlek och monteringssätt med en bemyndigad elmontör.

Doppa ALDRIG värmelampan i vatten. Använd inte vattendusch eller trycktvätt vid rengör-
ing.

Bryt strömmen till värmelampan och låt den svalna innan underhåll och rengöring.

Bryt elmatningen till monteringsplatsen innan installation.

Lampans (250W) avstånd från lättantändlig ytmaterial bör vara minst 406 mm och från ej 
lättantändlig material minst 127 mm.

Värmelampan innehåller inga delar, vars service användaren kan utföra. Om apparaten får 
fel, kontakta en befullmäktigad servicefi rma. Använd alltid originalreservdelar vid underhåll 
och reparation.

Värmelampans yttre ytor blir heta under användingen. Var försiktig när du berör dessa ytor.

Värmelampan är avsedd för installation inomhus, i utrymmen med jämn temperatur minst 
21°C.

Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada värmelampans yta.

Garantin täcker inte skador som värmelampans värme möjligen orsakar på arbetsytan. Kon-
trollera ytmaterials lämplighet med leverantören innan installation.
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3. Konstruktion och modeller

Värmelamporna är tillverkade av lätt aluminium. Leveransen innehåller fästanordningar och 
en lampa (250 W).

Skärmmodeller:

4. Installation

4.1 Placering av lampan
Värmelampan bör anslutas till jordad nätanslutning. Kontrollera rätt spänning, ledningens 
storlek och monteringssätt med en bemyndigad elmontör.

Montera lampan på lämplig användningshöjd.

Lampans (250W) avstånd från lättantändlig 
ytmaterial bör vara minst 406 mm och från ej 
lättantändlig ytmaterial minst 127 mm.

Garantin täcker inte skador som värmelam-
pans värme möjligen orsakar på arbetsytan. 
Kontrollera ytmaterials lämplighet med 
leverantören före installation.

Värmelampan är avsedd för installation 
inomhus, i utrymmen med jämn temperatur 
minst 21°C.

Från lättantändlig
material minst 
25 mm

Arbetsyta

Från lättantändlig yta
minst 406 mm

Från ej lättantändlig yta
minst 127 mm 

 

 

Monteringsavtånd
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4.2 Monteringssätt

ON/OFF-brytaren kan monteras på tre olika lägen:

L = på lampsockeln• 
U = på skyddskupan• 
R = fjärrbrytare• 
N = lampan har ingen brytare, den är t.ex. timerstyrd• 

 

 
R –modell  

- takinfästning med hiss 
- svart ledning  
- justerbar 787 – 1765 mm 
- brytarens läge endast L 

 

 
C –modell  

- takinfästning med elledning 
- svart ledning  
- standard längd 762 mm 

 

 

 
S –modell  

- takinfästning med fast rör  
- rörets färgton som på skärmen  
- standard längd 762 mm 

 

 
P-modell  

- vägginfästning med vinkelrör 
- rörets färgton som på skärmen  
- standard längd 762 mm 
- avstånd från väggen 64 mm 

 

 
A-modell  

- vägginfästning med horisontalrör 
- rörets färgton som på skärmen  
- rörets längd  178 mm – 508 mm 
- brytarens läge endast U 
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4.3 Hopsättning av lampan
C- och R-modellerna är avsedda för takinfästning och de levereras monteringsfärdiga. För A-, 
S- och P-modellerna behövs hopsättning innan installation (se bild).

Rör

Skyddskupa

Lämna ca
1/4” synligt

Ledningar

Monteringsplatta

Låsmutter

Lampsockel

1. Trä lampans ledningar genom röret och skruva röret in i
lampsockeln. Dra åt ordentligt. På väggmonterad lampa bör 
leden rätas ut så det är lättare att trä ledningarna.

2. Sätt skyddskupan enligt bilden.

3. Dra åt en av låsmuttrarna. Sätt monteringsplattan
 på röret intill den första låsmuttern, dra åt sedan
 med den andra muttern.

4. Om brytaren monteras på skyddskupan, anslut 
 lampans svarta ledning till brytarens svarta ledning
med medföljande skruv.

LåsmutterSkyddskupa

Monteringsplatta
Lämna ca
1/4” synligt för
fästning av
skyddskupan

LedningarRör

Led (modell A i bilden,
P-modellen har led bredvid 
skyddskupan)

Vänd leden
genom att lossa
skruven
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4.4 Montering av A-, C-, P-, S- och R-modeller

Bryt strömtillförseln innan lampans montering.

Fäst monteringsplattan på kopplingsdosan med två skruvar, som levererats med dosan.1. 
Se till att elmatningen har brutits. Anslut strömledningen L1 till lampans svarta led-2. 
ning. Anslut nolledningen till den vita ledningen.
Om lampan är utrustad med tre ledningar, anslut jordledningen till den gröna ledning-
en. Om lampan är utrustad med två ledningar, utför jordanslutning från kopplingsdo-
san på vederbörligt sätt. Skjut extra ledningar in i kopplingsdosan.
Skjut skyddskupan uppåt tills den ligger mot taket och fäst med två hattmuttrar.3. 

A, C, P & S Mount

R Mount
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5. Använding

Vrid ON/OFF-brytaren till ON-läge. Ljuset tänds.

Doppa ALDRIG värmelampan i vatten.

Värmelampans yttre ytor blir heta under använding. Var försiktig när du berör dessa ytor.

6. Underhåll

Rengöring

Torka skärmen dagligen med en mjuk fuktig rengöringsduk. Svåra fl äckar kan rengöras med 
en mild, inte repande rengöringsmedel.

Använd inte vattendusch eller trycktvätt vid rengöring.

Bryt strömmen och låt lampan svalna innan rengöring.

Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom dessa skadar värmelampans yta.

Byte av lampa

I leveransen ingår en klar 250 W infraröd lampa.

Byt ut lampan på följande sätt:

Vrid ON/OFF-brytaren till OFF-läge.• 
Lampan har en skruvsockel. Skruva lampan loss motsols och skruva i en ny lampa.• 

Värmelampan innehåller inga delar, vars service användaren kan utföra. Om apparaten får fel 
kontakta en befullmäktigad servicefi rma. Använd alltid originalreservdelar.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid 
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. 
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.


