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Obs: Läs noga igenom följande instruktioner så att monteringen görs på rätt sätt. Dessa 

instruktioner bör sparas för framtida användning. 

 

 

 

Byggmax produktkod: 29324 

Jshs produktkod: 0507113 

Tillverkarens produktkod: Z0407B-2  



1. Huvudsakliga konstruktionsuppgifter 

220-240V~, 50Hz 

Klass I, IP54, R7s 

Halogenlampa: Max. 400W 

Stativets höjd: 92-108 cm  

Måttuppgifter: 185 x 260 x 135 mm x2 

Stålrörets tjocklek: 0,9-1,0 mm 

Jordad stickkontakt. Sladdlängd: 2 m 

 

 

2. Säkerhetsföreskrifter 

1) Rör inte vid heta ytor med bara händerna i samband med justering och normal 

användning på grund av höga temperaturer. 

2) Håll avståndet till produkten p.g.a. risk för brännskador och explosion. 

3) Titta inte direkt på halogenglödlamporna. 

4) Använd aldrig produkten utan glas och stativ. 

5) Byt ut skadat lampskydd. 

6) Glödlampornas effekt får inte överstiga lampskyddets klassificering. 

7) Avståndet mellan lampan och andra föremål måste vara större än 1 m. 

8) Eventuella skarvsladdar ska monteras av behörig personal för att undvika skaderisk. 

9) Lampan är bara avsedd att användas utomhus. Lampan får inte användas på 

byggarbetsplatser, i verkstäder eller på liknande platser. 

 

3. Montering 

1) Stativet levereras färdigmonterat. För att sätta dit halogenlampan måste stativet först 

ställas upp. 

2) Tryck fjädersprinten uppåt för att dra isär och svänga benet nedåt. Släpp fjädersprinten 

samtidigt som benet svängs medsols (se ritning 2 och 3). 

3) Montera fast halogenlampan på tvärbommen (A) genom att dra fast med skruvvred och 

bult (C) genom centrumhålet på fästet till respektive halogenlampa.  

4) Skruva loss mittvredet (B). Fästet på den mittplacerade kopplingsplinten (G) ska 

befinna sig mellan stativets överdel och tvärbommen (A). Sätt tillbaka mittvredet (B) 

genom tvärbommens mitthål (A) och hålet i kopplingsplinten (G).  

5) Tvärbommen kan vid behov svängas genom att lossa vredet (B), flytta tvärbommen 

samt dra åt vredet igen. Stativet har ett inbyggt sladdfack (F) för säker förvaring av 

elsladden när stativet inte används. 

6) Halogenlampan kan justeras genom att skruvarna på varje sida av fästet lossas och 

önskvärd vinkel ställs in varefter skruvarna dras åt igen. 

7) Kontrollera att halogenlampan är säkert fastsatt och att stativet står stadigt. Se till att 

elsladden inte fastnar på något vasst föremål och att nätanslutningen är skyddad mot 

regn eller fukt. Halogenlampan är nu klar att användas. 



 

4. Montera glödlampan 

För att montera de medföljande halogenglödlamporna måste skruven (H) som fäster det 

gångjärnsförsedda lampskyddet lossas och skyddet fällas ned. Glödlampan fästs med hjälp 

av fjäderbelastade hållare i var ände. Placera glödlampan försiktigt på plats och se till att 

den har kontakt i båda ändar. Se till att inte vidröra glödlampans glas. Om detta inträffar 

ska glödlampan rengöras med t-sprit eller liknande. Stäng lampskyddet och dra åt den övre 

fästskruven (H). 

DRA INTE ÅT FÖR HÅRT - GLASET KAN SKADAS. 

  



5. Elsäkerhet 

1) Halogenlampan ska jordas.  

2) Om sladdarna i stickkontakten behöver dras om, ska följande iakttas.  

3) Skruva noga fast sladdändarna i kontaktens anslutningspunkter. 

4) Se till att kabeln sitter ordentligt fast i dragsäkringen.  

5) Anslut ALDRIG den gröna & gula sladden till annan anslutningspunkt än den som är 

markerad med "E" eller .  

6) Inspektera regelbundet alla elanslutningar och ledningsdragningar beträffande skador. 

Eventuella fel ska omedelbart rättas till innan halogenlampan används igen.  

7) Se alltid till att ledningsdragning och anslutningar kontrolleras av behörig elektriker.  

8) Vid användning måste man se till att alla sladdar och skarvsladdar inte kommer i 

kontakt med skärverktyg, vassa föremål eller annan risk som t.ex. våta golv, 

kemikalier, lösningsmedel, osv. 

9) Ljuskäglan kan inte justeras nedåt. 

10) Kontakta tillverknings- eller serviceavdelningen beträffande specialtillverkade 

sladdar om originalsladden skulle bli skadad eller förstörd. 

 

6. Glödlampsbyte 

1) Före underhåll och vid byte av glödlampa måste stickkontakten dras ur. 

2) Öppna lampskyddet. 

3) Ta försiktigt bort glödlampan. 

4) Sätt in den nya lampan i sockeln. Se till att den nya glödlampan motsvarar 

specifikationerna. 

5) Stäng lampskyddet. 

 
 

Överensstämmelse med direktiv 

 
Denna produkt har CE-märkning som visar att produkten överensstämmelse med direktiv 

2006/95/EG (lågspänningsdirektivet) samt EMC-direktivet (2004/108/EG) med tillägg.  

 

Korrekt hantering av denna produkt 

 

Denna markering visar att produkten inte ska kastas tillsammans med annat 

hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella skador på miljö eller hälsa 

genom okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt 

sätt för att främja hållbar återanvändning av viktiga resurser. För att returnera 

använd enhet, ber vi er utnyttja befintliga återvinnings och insamlingssystem eller 

kontakta den återförsäljare som produkten köptes hos. De kan ta hand om 

produkten för säker miljövänlig återvinning. 

 

 

Producerad i Kina för Svea Distribution AB 

171 06 Solna, Sverige. Kundkontakt: 0771 89 00 89 eller byggmax.se 

 


