
 
 
 

Bruksanvisning för  
arbetslampa 55 W 

 
Artikelnummer 425-055 

2009-10-20 
 

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning 
 
 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 

• Lampan måste anslutas till jordat nätuttag. 
• Använd inte lampan om nätkabeln eller stickkontakten är skadad på något sätt. Av säkerhetsskäl 

får nätkabeln endast bytas ut eller repareras av en auktoriserad serviceverkstad. Rådfråga din 
återförsäljare. 

• Vidrör inte lampan när den är tänd eller strax efter att den släckts. Den kan bli mycket varm. 
• Se till att lampan inte är ansluten till nätuttaget när lysröret ska bytas.  
• Byt inte lysröret förrän det har svalnat.  
• Se till att det nya lysröret har samma wattal som det gamla.  
• Om lampkåpan är skadad ska den bytas genast. Använd inte skadad lampa.  
• Se till att lampan är oåtkomlig för barn. 

 
TEKNISKA DATA 

 
Modell D5502(S) 
Märkspänning 230 V / 50 Hz 
Effekt 55 W 
Skyddsklass I 
Kapslingsklass IP44 
Lampfattning GR10Q 
Mått 285 x 285 x 90 mm 

 
HANDHAVANDE 

 
1. Stäng av lampan och se till att den inte är ansluten till nätspänning. 
2. Öppna lampkåpan försiktigt med en skruvmejsel. 
3. Avlägsna lampkåpan. 
4. Byt ut det trasiga lysröret mot ett med samma wattal. 
5. Sätt tillbaka lampkåpan. 

 
 
 



Byta lysrör 
 

 
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella 
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88. 
Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA 
www.jula.se     
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Bruksanvisning for   

arbeidslampe 55 W 
 

Artikkelnummer 425-055 
2009-10-20 

 
Les bruksanvisningen nøye før bruk 

 
 

SIKKERHETSANVISNINGER 
 

• Lampen skal kobles til et jordet nettuttak. 
• Ikke bruk lampen hvis strømkabelen eller støpselet er skadet. Av sikkerhetsgrunner skal 

strømkabelen kun skiftes ut eller repareres av et autorisert serviceverksted. Rådfør deg med 
forhandleren. 

• Ikke ta på lampen når den er tent eller rett etter at den er slått av. Den kan bli svært varm. 
• Pass på at lampen ikke er koblet til nettspenningen når du skal bytte lysrør.  
• Ikke bytt lysrør før det har fått kjøle seg ned.  
• Kontroller at det nye lysrøret har samme wattstyrke som det gamle.  
• Hvis lampedekselet er skadet, skal det byttes umiddelbart. Ikke bruk lampen hvis den er skadet.  
• Ikke la barn komme i nærheten av lampen. 

 
TEKNISKE DATA 

 
Modell D5502(S) 
Merkespenning 230 V / 50 Hz 
Effekt 55 W 
Beskyttelsesklasse I 
Kapslingsklasse IP44 
Lampehåndtak GR10Q 
Mål 285 x 285 x 90 mm 

 
BRUK 

 
1. Slå av lampen, og kontroller at den ikke er koblet til strømforsyning. 
2. Åpne lampedekselet forsiktig med et skrujern. 
3. Fjern lampedekselet. 
4. Skift ut det gamle lysrøret med et rør med samme wattstyrke. 
5. Sett lampedekselet på plass. 
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Skifte lysrør 
 

 
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, 
kontakt vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34. 
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 
www.jula.no     
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