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ThermoBar 24 volts stickpropp och kabel – montering
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 installationsanvisningen innan du börjar installera
stickproppen och kabeln. På thermobar.se hittar du en info-ﬁlm som visar hur du monterar
stickproppen och ny kabel, dessutom ﬁnns ﬂer tips för de ﬂesta av våra produkter.
OBS!
• Den som installerar och använder produkter från ThermoBar är ansvarig för att de monteras,
placeras och används på ett behörigt sätt.
VARNING! Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap får endast använda ThermoBars produkter om de övervakas
eller har instruerats i hur de används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av enheten. Barn får inte leka med ThermoBars produkter. Barn får inte rengöra ThermoBars produkter eller utföra underhållsåtgärder på dem utan övervakning.

Montering av 24 volts stickpropp och kabel
1. För att få loss den gamla stickproppen från
kabeln, börja med att skruva loss locket (den
anvlånga luckan) på stickproppen.
2. Innanför locket sitter en dragavlastning i två
skruvar. Skruva loss de två skruvarna.
3. Sedan är det dags att skruva loss skruvarna
som håller sladdarna på plats i stickproppen.
4. Ta loss sladdarna ur stickproppen. Båda
sladdarna har ändhylsor längst ut, de kan sitta
kvar om du ska byta stickpropp.
5. För att byta kabel – skala av gummimanteln på kabeln cirka 25 mm. Om det ﬁnns en
kabel som har en grön/vit ledare (jord) – klipp
av denna! Utrustningen är dubbelisolerad och
ska inte jordas. Skala de två sladdarna som går
från kabeln, cirka 8-10 mm, tvinna och stick in
ändarna i stiften. Fortsätt till punkt 6.

5. För att byta stickproppen – skär av den
yttersta delen av tätningshylsan på den nya
stickproppen med ett rakblad eller mycket
vass kniv så att det blir ett lagom stort hål mot
kabeln. Öppna den nya stickproppen enligt
ovan och stick in sladdarna med ändhylsorna i
den nya stickproppen. Fortsätt till punkt 6.
6. Skruva åt skruvarna så att sladdarna sitter
fast i stickproppen. Det spelar ingen roll vilken
av sladdarna som sitter i respektive stift.
7. Passa in tätningshylsan i dess spår och
montera dragavlastningsbygeln. Se till att de
två sladdarna inte blir klämda och att tätningshylsan hamnar rätt vid hopsättning av stickproppens två delar.
8. Skruva fast locket på stickproppen igen.

Att våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna dina
gamla delar från ThermoBaren till kommunens miljöstation när de har gjort sitt.

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