Installationsanvisning för
UV-Luftrenare

Luftrenare kan förekomma i ﬁlterhus, kökskåpor och kanalluftrenare
2009-10-01

Varning - stäng av luftrenaren helt och hållet innan fettﬁlter lossas eller
servicelucka öppnas.
Det blå ljuset kan vara skadligt för ögonen.
Verktyg: Skruvmejsel, såpvatten och pensel eller trasa.

Lamporna är monterade i rostfria ramar som är anslutna med
en rund multikontakt.
Bryt strömmen till styrskåpet, lossa multikontakten på ramen och dra ut ramen helt från enheten.
Lägg ramen med lamporna på ett plant underlag för att förhindra skador.
Obs. Lamporna är mycket ömtåliga och tål ej brytning eller slag
Lossa skruvarna i båda ändlocken så att lampornas anslutningar blir åtkomliga.
Dra loss den runda elanslutningen från båda ändarna av lampan.
Tryck ut lampan med gummibussningarna åt ena hållet.
Var försiktig eftersom lampglaset lätt kan gå sönder.
Observera att nya gummibussningar skall monteras vid varje lampbyte.
Ta fram den nya lampan ur förpackningen. Se till att man har nya gummibussningar klara.
Stryk på såpvatten på lampan och även i gummibussningen. Tryck in lampan från ena hållet.
Var försiktig eftersom lamporna är mycket ömtåliga.
Torka bort såpvattnet och kläm fast anslutningarna i båda ändarna.
Skruva på ändlocken och sätt in hela ramen.
Anslut med multikontakten och skruva åt klämringen.
Obs. Var försiktig vid ﬁlterbyte och service. Det blå ljuset kan vara skadligt för ögonen.
Det är viktigt att förreglingen av ﬂäkt är rätt inkopplad, så att luftrenarens lampor inte kan tändas om ﬂäkten
har stannat.

Obs! Anläggningen får inte köras igång utan ﬁlter eller skydd för lamporna.
Titta inte på det blå ljuset!
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