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ThermoBars 10 watts LED-lampa
– Installation och användning
Äntligen är din produkt från ThermoBar här! Vi tackar för att vi har fått förtroendet att leverera
den. Vårt tips är att du läser igenom hela bruksanvisningen innan du börjar installera
LED-lampan, då vet du också hur du bäst tar hand om den så att den håller många år
framöver. På thermobar.se hittar du info-ﬁlmer och ﬂer tips för de ﬂesta av våra produkter.
OBS!
• Den som installerar och använder ThermoBars LED-lampa är ansvarig för att den monteras,
placeras och används på ett behörigt sätt.
• ThermoBars LED-lampa får endast anslutas till 24 volt, växelström. Därför passar stickproppen som sitter i lampans lågspänningskabel endast i ThermoBarens extra, rödmärkta uttag på
ThermoBar 80 DP, ThermoBar 130 och ThermoBar 250.
VARNING! Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda LED-lampan om de övervakas eller har instruerats i hur den används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av
enheten. Barn får inte leka med LED-lampan. Barn får inte rengöra LED-lampan eller utföra underhållsåtgärder på den utan övervakning.

ThermoBars LED-lampa har en spridningsvinkel
på 120 grader och lyser med cirka 750 lumen,
det motsvarar en 60 watts glödlampa. Lampan
kan placeras i hagen utan risk tack vare den låga
spänningen. Med dess låga effekt, 10 watt, och
långa livslängd, mer än 50 000 timmar, kan lampan lysa kontinuerligt under den mörka årstiden.
Strömkostnaden motsvarar cirka 30 öre per dygn.

Montering
1. Lampan ska monteras på en vägg eller stolpe,
på en höjd av 2-4 meter.
2. Före monteringen skruvas lampans bygel loss.
3. Montera fast bygeln där lampan ska sitta.

4. Montera lampan i bygeln och justera till lämplig
vinkel. OBS – Skydda sladden så att den inte dras
ur eller skadas under installationen.
5. Anslut stickproppen till ThermoBarens uttag.

Att våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna
LED-lampan till återvinningen när den har gjort sitt.

Har du frågor eller behöver råd – välkommen att höra av dig till ThermoBar!
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