
Bruksanvisning Vrida 1

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 

  2017 All Rights Reserved    
Vrida AB 
info@vrida.se 
www.vrida.se 
 

1 
4 

5 
5 

6 

7 

8 9 

Fästanordning/glidögla 

2 
3 

5 

SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje                är unik!
Vrida � llverkas i små upplagor. Glidöglan av 

metall och träarmen � llverkas av våra 
specialister i Västra Götaland och Småland. I 
just denna Vrida kommer träarmen från e�  

snickeri utanför Gnosjö och monteringen har 
sedan ske�  i Göteborg. Trä är e�  levande 

material vilket gör a�  ådringar och färgnyanser 
är förekommande och ger liv � ll produkten.

Om du upplever a�  armen böjer sig något är de� a normalt då trä är e�  
levande och rörligt material. Om du vill undvika böjningen rekommenderas 
en lä� are armatur. Det går även a�  justera riktningen med stödklossen.

1
2

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 

  2017 All Rights Reserved    
Vrida AB 
info@vrida.se 
www.vrida.se 
 

1 
4 

5 
5 

6 

7 

8 9 

Fästanordning/glidögla 

2 
3 

5 

SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

Varje               är unik!
Vrida tillverkas i små upplagor. 

Glidöglan av metall specialtillverkas i 
Stockholm. Träarmen görs av snickerier i 

Västra Götaland och i Småland. I just denna 
Vrida kommer träarmen från ett snickeri i 
Kungälv. Montering har sedan skett i Göte-

borg. Trä är ett levande material vilket gör att 
ådringar och färgnyanser är förekommande 

och ger liv till produkten.      

Version 1.2  
Upprättad: 2017-10-09 
 
 

Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer så att maxbelastningen 
inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det är dock ert eget ansvar att 
säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen.  

 

 

 

 

 

Vid maximalt utdragen arm (uttaget förflyttas 120 cm) bör lampan/armaturen väga högst 1,5 kg.                     
Fästanordningen/glidöglan är då intill stoppelement A. 

Mellan stoppelement B och stoppelement C bör lampan/armaturen väga högst 6 kg.   
 

 

 

  

Stoppelement C Stoppelement B  
(valbart) 

 

Stoppelement A 

Innan du startar slå av strömmen till 
takuttaget 

1. Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret 
 

2. Om ni vill, fäst medföljande möbeltass 
ovanpå stödändan. 
 

3. Välj om stoppelement B ska vara monterat 
utifrån viktrekommendationen ovan. 
 

4. Häng upp Vrida på takkroken. 
 

5. Lyft i änden med uttaget så att stödklossen 
släpper från taket och justera längd och 
riktning, släpp därefter försiktigt. 
 

6. Vrid på stödklossen tills armen blir 
horisontell. 
 

7. Montera er armatur/lampa 
 

8. Anslut stickproppen 
 

9. Justera läget på slangklämmor och för ner 
överflödig sladd i sladdspåret. 

Tänd taklampan och njut av lampans nya 
placering! 
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SNABBGUIDE
Innan du startar slå av strömmen till takuttaget

1.Dra ut sladd & slangklämmor ur sladdspåret
2.Om ni vill, fäst medföljande möbeltass ovanpå stödändan.
3.Välj om stoppelement B ska vara monterat utifrån viktrekom-
mendationen på baksidan.

4.Häng upp Vrida på takkroken.
5.Lyft i änden med uttaget så att stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning, släpp därefter försiktigt.
6.Vrid på stödklossen tills armen blir horisontell.

7.Montera er armatur/lampa
8.Anslut stickproppen
9.Justera läget på slangklämmor och för ner överflödig sladd i 
sladdspåret.

Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

3

4

Se � ll a�  taku� aget är strömlöst!

Innan du hänger upp armen:
Montera på en lamppropp, se separat anvisning
Dra ut sladd med sladdstopp(1)
Välj om valbart stoppelement(2) ska vara monterat
Häng upp Vrida-armen på taku� aget

Ly�  i änden med taku� aget(3) så a�  stödklossen släpper från taket 
och justera längd och riktning. Släpp däre� er försik� gt. 
Vrid på stödklossen(4) � lls armen blir horisontell.

Montera på armaturen/taklampan(5)
Anslut s� ckproppen � ll taku� aget
Justera läget på sladdklämmorna och för ner överfl ödig 
sladd i sladdspåret.
Tänd taklampan och njut av lampans nya placering!

MADE IN
SWEDEN

5

Viktrekommenda� oner Vrida 1
Obs! Vrida fungerar som en hävarm. Belastningen på befi ntligt taku� ag 
beror dels på armaturens/lampans vikt samt hur lång förskjutning som 
görs. Nedan anges möjliga förskjutningar vid olika vikter på armaturen/
lampan. Följs rekommenda� onerna belastas inte befi ntligt taku� ag med 
mer än 15 kg.  (15 kg är en vanlig maxvikt på e�  taku� ag). Det är di�  eget 
ansvar a�  säkerställa a�  di�  taku� ag/takkrok och tak klarar belastningen.

0,5 m
Vikt armatur  möjlig förskjutning
Max 5,0 kg          12 – 25 cm 

1,0 m
Vikt armatur  möjlig förskjutning
0,5 kg   30 – 70 cm
< 2,0 kg         20 – 70 cm
< 3,0 kg   20 – 62,5 cm
< 4,0 kg          20 – 55 cm
< 5,0 kg   20 – 47,5 cm
< 6,0 kg          20 – 40 cm

1,5 m
Vikt armatur  möjlig förskjutning
0,5 kg   50 – 117 cm
< 1,5 kg   33 – 117 cm
< 2,0 kg     33 – 113 cm
< 3,0 kg   33 – 100 cm
< 4,0 kg        33 – 87 cm
< 5,0 kg   33 – 74 cm
< 6,0 kg         33 – 60 cm

2,0 m
Vikt armatur  möjlig förskjutning
0,5 kg   80 – 150 cm
< 2,0 kg          38 – 150 cm
< 3,0 kg          38 – 135 cm
< 4,0 kg          38 – 120 cm
< 5,0 kg          38 – 105 cm
< 6,0 kg          38 – 90 cm
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Snabbguide

Vi förbehåller oss rä� en � ll mindre ändringar i u� örande och konstruk� on. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

Version 1.9
Upprättad: 2020-10-07

Vi förbehåller oss rätten till mindre ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel. 
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Bruksanvisning Vrida 1
Vrida 1 är en vridbar arm och ett kabeldragningstillbehör för att flytta armaturer/taklampor. Strömförsörjning och 
infästning av anordningen sker via ett befintligt takuttag/takkrok. Uttagets position kan ställas om i förhållande till det 
befintliga takuttaget/takkroken. Avståndet kan justeras och armen kan roteras för att ge armaturen/taklampan en ny 
position i ett rum.

Vrida är tillverkad i Sverige. Glidöglan är av rostfritt stål och armen är tillverkad av massivt trä. Vrida innehåller 
elektriska komponenter som inte ska sorteras som hushållsavfall. En Vrida lamparm ska lämnas till en 
återvinningscentral som elektriskt avfall, alternativt skickas tillbaka till Vrida AB.

Viktrekommendation
Obs! Vrida fungerar som en hävarm och nedan finner ni rekommenderade vikter för armaturer vid olika förskjutningar 
så att maxbelastningen inte överstiger 15 kg på det befintliga takuttaget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takuttag). Det 
är dock ert eget ansvar att säkerställa att ert takuttag/takkrok klarar belastningen. 

0,5 meter
Vikt armatur Möjlig förskjutning
Max 5 kg 12 - 25cm

1,0 meter
Vikt armatur Möjlig förskjutning
0,5 30 – 70 cm
< 2,0 kg 20 – 70 cm
< 4,0 kg 20 – 55 cm
< 6,0 kg 20 – 40 cm

1,5 meter
Vikt armatur Möjlig förskjutning
0,5 kg 50 – 120 cm
< 1,5 kg 33 – 120 cm
< 3,0 kg 33 –  100 cm
< 4,5 kg 33 – 80 cm
< 6,0 kg 33 – 60 cm

2,0 meter
Vikt armatur Möjlig förskjutning
0,5 kg 80 – 150 cm
< 2,0 kg 38 – 150 cm
< 4,5 kg 38 – 120 cm
< 6,0 kg 38 – 90 cm

Exempel på förskjutningar för 1 meter

Förskjutning 40 cm, armaturen kan här väga upp till 6 kg

Förskjutning 55 cm, armaturen kan här väga max 4 kg

Från 1:e april 2019 levereras Vrida med den EU-
gemensamma standarden DCL. Om ni har ett 
lamputtag av äldre standard medföljar anvisning 
om byte till äldre lamppropp i paketet.

Nuvarande takuttag/takkrok

Glidöglan ska glida enkelt längs armen utan tryck då det kan påverka 
fi nishen på träarmen, om det är trögt se � ll a�  sladden löper fri� .



Vridas olika komponenter. Komponenterna är desamma för alla längder dock saknas 
komponent 18 på längden 0,5 meter. 
10 stödkloss 
11 sladdspår  
12 sladdstopp 
13 kabeldragningsarm 
14 stoppelement
15 sladdstopp 

Förskjutningen(L) mäts från mi� en av taku� aget(20) på armen � ll mi� en av 
glidöglan(17). Avståndet kan ställas om genom a�  armen förskjuts genom 
glidöglan(17) mellan stoppelementen(14 & 19).  

Förskjutning

Valbar plugg 18 (gäller ej 0,5 meter)

Stoppelementet 18 är en valbar träplugg som rekommenderas a�  använ-
das ifall en tung armatur/taklampa ska monteras. Se � ll a�  glidöglan(17) är 
placerad mellan 18 och 19. Montering sker genom a�  träpluggen trycks 
ner försik� gt i hålet. Trycket på pluggen ska påföras jämt och pluggen ska 
föras ner rakt för a�  förhindra skador, använd gärna något plant och stumt 
föremål a�  trycka med. Ju längre förskjutningen(L) är desto större hävstång 
uppstår. När stoppelementet 18 är monterat förhindras a�  en lång förskjut-
ning av misstag sker. Om du senare önskar a�  ta ut stoppelement 18 greppa 
tag i det med en tång och dra den försik� gt ut ur hålet. 

Montering och posi� onering

Ly�  sladdstoppen(12 & 15) ur sladdspåret genom a�  försik� gt dra upp sladden, 
se bild 5. Häng upp armen på e�  befi ntligt taku� ag/takkrok. Var uppmärk-
sam på a�  fästanordningens(16) ögla hålls kvar i kroken under posi� onering. 
För a�  ändra läge: Ly�  på taku� aget(20) � llräckligt så a�  stödklossen(10) släp-
per från taket, förskjut nu armen genom glidöglan(17) � ll önskad längd. Du 
kan nu även rotera armen � ll den önskade platsen. När du uppnå�  önskad 
posi� on för armaturen/taklampan, släpp taku� aget(20) försik� gt. Se bild 6. 

Justering av armens horisontella läge
Vid behov vrid på stödklossen(10) för a�  justera in armens horisontella läge. 
Observera a�  stödklossen kan justeras cirka 20 mm. Om du har en lång krok 
kan du kontakta din återförsäljare eller Vrida AB för konsulta� on angående 
en lång stödkloss. 

Posi� onering med armatur/taklampa monterad 

Sä�  i lampproppen(21) i taku� aget. Var uppmärksam på a�  sladden(22) inte 
snurrar runt kroken mer än drygt e�  halvt varv. Överfl ödig sladd(22) uppe på 
armen ska läggas dubbelvikt in i sladdspåret(11) med hjälp av 
sladdstoppen(12 & 15), Se bild 9. Provtänd lampan. 

Glidöglan ska glida enkelt på armen och ska inte forceras då det kan påverka 
fi nishen på träarmen. Vid posi� onering av armaturen/taklampan måste 
anordningen vara strömlös. Dra all� d ut s� ckproppen(21) innan posi� one-
ringen börjar. Var uppmärksam på a�  fästanordningens ögla(16) hålls kvar 
i kroken under posi� oneringen. Ly�  i u� agsänden(E2) så a�  stödklossen(10)
släpper från taket. Förskjut och rotera armen � lls armaturen får önskad 
posi� on. Släpp ändan försik� gt. Se bild 11. Sä�  � llbaka lampproppen(21) i det 
befi ntliga taku� aget och provtänd lampan. 

Eventuell justering vid kort förskjutning
En lä�  armatur � llsammans med kort förskjutning kan få u� agsänden(E2) a�  
bli lä� are än stödänden(E1) och gör därmed a�  stödklossen(10) hänger ner 
från taket. Bild 12 visar a�  stödklossen(10) inte trycks mot taket. För a�  få 
stödklossen upptryckt mot taket kan följande två åtgärder vidtas: An� ngen 
öka förskjutningen så a�  avståndet mellan armaturen/taku� aget och befi nt-
ligt taku� ag blir längre alterna� vet använd en tyngre armatur/taklampa.

Upplysning angående anslutningar: Om Vrida-armen ansluts � ll L,N och PE 
så kan armaturer av klass I och klass II anslutas � ll taku� aget. Vid anslutning 
av L och N kan endast armaturer/taklampor av klass II anslutas � ll taku� a-
get. Dvs om armen är anslutet � ll e�  jordat taku� ag kan armaturer av klass 
I och klass II anslutas. Om armen är ansluten � ll e�  ojordat taku� ag får 
endast armaturer av klass II anslutas.

Montering av armatur/taklampa
Montera armaturen/taklampan på anordningens taku� ag(20). När en arma-
tur/taklampa är monterad på en Vrida-arm ska stödklossen(10) tryckas upp 
mot taket. Se bild 8.

Från 1:e april 2019 levereras Vrida med den EU-gemensamma standarden DCL.  

16 fästanordning
17 glidögla
18 valbart stoppelement (ej 0,5 m)
19 stoppelement 
20 taku� ag (DCL)
21 lamppropp (ej monterad)

22 sladd 
E1 stödända
E2 u� agsända

Lamppropp DCL    Lamppropp ädre standard        Takutt ag DCL

Vid montering och posi� onering se all� d � ll a�  di�  taku� ag är strömlöst!
Glidöglan ska glida enkelt utan tryck längs armen och ska inte forceras då det 
kan påverka fi nishen på träarmen. 
Montera på en lamppropp(21) på Vrida-armen som passar di�  taku� ag. 

19

Återvinning: Vrida innehåller elektriska komponenter som inte ska slängas 
som hushållsavfall. En Vrida-lamparm ska an� ngen lämnas � ll en återvin-
ningscentral som elektriskt avfall, alterna� vt skickas � llbaka � ll Vrida AB.


