
Innan du hänger upp armen:
1. Montera på en lamppropp, se separat anvisning
2. Dra ut sladd & sladdstopp ur sladdspåret
3. Välj om valbart stoppelement ska vara monterat.

4. Häng upp Vrida 2 på takkroken/taku� aget.
5. Ly�  i änden med u� aget så a�  stödändan släpper från taket och justera 
längd och riktning, släpp däre� er försik� gt.
6. Vrid på stödklossen � lls armen blir horisontell.

7. Montera armaturerna
8. Anslut lampproppen
9. Justera läget på sladdstopp 
och för ner överfl ödig kabel i 
sladdspåret.

Tänd lamporna och njut av lampornas nya placering!
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Bruksanvisning Vrida 2

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 att  armen böjer sig något är dett a normalt då trä är ett  levande och 
rörligt material. Om du vill undvika böjningen rekommenderas en lätt are armatur. 
Det går även att  justera riktningen med stödklossen.

MADE IN
SWEDENViktrekommenda� oner Vrida 2

Obs! Vrida2 fungerar som en hävarm och på denna sida fi nner ni rekommenderade 
vikter för armaturer så att  maxbelastningen inte översti ger 15 kg på det befi ntliga 
takutt aget. (15 kg är en vanlig maxvikt på takutt ag). Det är dock ert eget ansvar 
att  säkerställa att  ert takutt ag/takkrok och tak klarar belastningen. Viktrekommen-
dati onerna anges för två armaturer av samma tyngd. Vrida 1,5 m kan t.ex. vid 90 
cm förskjutning belastas med två armaturer på 2 kg vardera (totalt 4 kg). Om ni 
behöver råd kring viktangivelser kontakta oss på info@vrida.se
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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.

Innan du startar slå av strömmen � ll taku� aget.
Glidöglan ska glida enkelt längs armen utan tryck då det annars kan påverka 
fi nishen på träarmen, om det är trögt se � ll a�  sladden löper fri� .

Viktrekommendationer

Vrida2 Lamparm 1 meter
(Vikt armatur/st)  Möjlig förskjutning*

0,5 kg             30 – 70 cm

< 2,0 kg          20 – 70 cm

< 3,0 kg          20 – 55 cm

< 4,0 kg        20 – 40 cm

*Belastningen på befintligt takuttag beror dels på armaturenras vikter samt hur lång förskjutning som görs. Ovan anges möjliga förskjutningar vid olika vikter. Följs rekommen-
dationerna belastas inte befintligt takuttag med mer än 15 kg.  (15 kg är en vanlig maxvikt på ett taktuttag). Det är ditt eget ansvar att säkerställa att ditt takuttag och tak klarar 
belastningen.

Vrida2 Lamparm 1,5 meter
(Vikt armatur/st)  Möjlig förskjutning*

0,5 kg              50 – 120 cm

< 1,3 kg           33 – 120 cm

< 2,0 kg          33 – 90 cm

< 4,0 kg          33 – 60 cm

Vrida2 Lamparm 2,0 meter
(Vikt armatur/st)  Möjlig förskjutning*

0,5 kg              80 – 150 cm

< 1.3 kg          38 – 150 cm

< 2,0 kg          38 – 120 cm

< 4,0 kg         38 – 90 cm

Bef. uttag i 
detta läge
70 cm försk-
jutning

Max 4,0 kg

Max 2,0 kgMax 2,0 kg

Max 4,0 kg

Bef. uttag i detta 
läge 20-40 cm 
förskjutning

Bef. uttag i 
detta läge
120 cm för-
skjutning

Max 4,0 kg

Max 1,3 kgMax 1,3 kg

Max 4,0 kg

Bef. uttag i detta 
läge 33-60 cm 
förskjutning

Bef. uttag i 
detta läge
150 cm för-
skjutning

Max 4,0 kg

Max 1,3 kgMax 1,3 kg

Max 4,0 kg

Bef. uttag i detta 
läge 38-90 cm 
förskjutning
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Vrida 2:s olika komponenter. Komponenterna är desamma för alla längder. 
10 stödkloss 
11 kabeldragningsarm 
12 sladdspår  
13 sladd    
14 vridbar fästanordning
15 glidögla 

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

16 sladdstopp 
17 taku� ag (DCL)
18 stoppelement 
19 sladdstopp
20 taku� ag (DCL)
21 inkommande sladd 

22 lamppropp 
(ej monterad) 
23 stoppelement 
24 armaturände
25 valbart 
stoppelement 

Lamppropp DCL    Lamppropp ädre standard        Takutt ag DCL

Montering
Vid montering och posi� onering se all� d � ll a�  di�  taku� ag är strömlöst!
Glidöglan ska glida enkelt längs armen utan tryck då det annars kan påverka 
fi nishen på träarmen. 
Montera på en lamppropp(22) på Vrida-armen som passar di�  taku� ag.

Fly� a försik� gt glidöglan(15) mot stoppelement(23) medan du försik� gt drar 
upp sladden(13) och sladdstoppen(19 och 16) ur sladdspåret(12). Se bild 3. 

Häng upp den vridbara fästanordningens ögla(14) i kroken på e�  befi ntligt 
taku� ag. Se bild 4. 

Valbar plugg 25
Stoppelementet 25 är en valbar träplugg som rekommenderas a�  användas 
ifall en tung armatur/taklampa ska monteras. Se � ll a�  glidöglan(15) är place-
rad mellan 23 och 25. Montering sker genom a�  träpluggen trycks ner för-
sik� 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. När stoppelementet 25 är monterat förhindras a�  en lång 
förskjutning av misstag sker. Om du senare önskar a�  ta ut stoppelementet 
greppa tag i det med en tång och dra den försik� gt ut ur hålet. 

Justering av armens horisontella läge
Vid behov vrid på stödklossen(10) för a�  justera in kabeldragningsarmens(11)
horisontella läge. Stödklossen(10) kan justeras cirka 20 mm. Se bild 5.   

Montera armatur 1 på taku� ag(20) och 
armatur 2 på taku� ag(17), Se bild 6.

Posi� oneringsanvisning för den ställbara armaturen
Posi� onen på armatur 1 är fi xerad under det befi ntliga takarmaturu� aget. 
Vid posi� onering av armatur 2 måste anordningen vara strömlös. Dra all� d 
ut s� ckproppen(22) innan posi� oneringen börjar. Var uppmärksam på a�  
fästanordningens ögla(14) hålls kvar i kroken under posi� oneringen. Ly�  på 
armaturänden(24) � llräckligt så tyngdkra� en motverkas och stödklossen(10)
släpper taket, förskjut nu kabeldragningsarmen(11) i längdriktningen genom 
glidöglan(15) mellan stoppelementen(23 och 18) � ll önskat avstånd, du kan nu 
även rotera kabeldragningsarmen(11) för posi� onering � ll den önskade 
platsen i sidled, när du uppnå�  önskad posi� on släpp armaturänden(24)
försik� gt. Se bild 7.

Sä�  i lampproppen(22) i det befi ntliga takarmaturu� aget. Var uppmärksam 
på a�  den inkommande sladden(21) inte snurrar runt kroken mer än drygt e�  
halvt varv. Överfl ödig sladd(13) uppe på kabeldragningsarmen(11) ska läggas 
dubbelvikt in i sladdspåret(12) med hjälp av sladdstopp(16 och 19). Se bild 8. 

Eventuell justering vid kort kabeldragning
Montera armaturen på anordningens takarmaturu� ag(17). För lä�  armatur 
i samband med för kort kabeldragning kan få u� agsänden a�  bli lä� are 
än stödänden och gör därmed a�  stödet(10) hänger ner från taket. För a�  
få stödet upptryckt mot taket kan följande två åtgärder vidtas: 1. Förläng 
armaturens avstånd i förhållande � ll det befi ntliga taku� aget. 2. Använd en 
tyngre armatur.

Upplysning angående anslutningar
Vid anslutning av L,N och PE så kan armaturer av klass I och klass II anslutas 
� ll lampu� aget. Vid anslutning av L och N kan endast armaturer av klass II 
anslutas � ll lampu� aget. 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.

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


