
Bruksanvisning Vrida Duo

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.
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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 hänger upp armen:
Se � ll a�  di�  taku� ag är strömlöst
Montera på en lamppropp, se separat anvisning
Dra ut sladd(1) med sladdstopp(2)
Ställ in u� agens ungefärliga läge. I de� a läge ska inga armaturer/lampor 
vara monterade. Dra i sladdarna försik� gt för a�  de senare enkelt ska gå 
a�  föra ner i sladdspåret.

Häng upp armen på taku� aget. Om det är litet avstånd mellan krok 
och tak kan det hjälpa a�  vinkla armen. Stödklossarna(3) ska vara helt 
nedskruvade. 
Skruva sedan upp stödklossarna(3) så a�  de precis sluter an mot taket. 

Montera armaturerna(4) & anslut lampproppen(5)
Justera läget på sladdstoppen & för ner sladdarna i sladdspåret
Tänd lamporna och njut av dess nya placering!
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U� agen ska glida enkelt längs armen utan tryck då det kan påverka fi nishen 
på träarmen, om det är trögt se � ll a�  sladdarna löper fri� .



Är befi ntligt taktu� ag däremot centrerat på Vrida-armen och de rörliga 
u� agen placeras på samma avstånd ifrån det centrerade u� aget uppstår 
inte samma belastning på befi ntligt taku� ag. Se två exempel nedan på 
sådana placeringar. Här uppstår ingen hävarm.

Förklaring hävarm:

Det läge där vikten på taku� aget blir som störst uppstår när det ena 
u� aget är maximalt utskjutet och upphängningen är placerad så nära 
motstående stoppelement som möjligt. Sam� digt är motstående u� ag 
placerad så nära upphängningen som möjligt. Se bild nedan. Här uppstår 
störst hävarm.

Anordningens kabeldragningslängder
Avståndet mellan befi ntligt taku� ag/takkrok och taku� agen(10) på armen 
kan justeras och avståndet blir två så kallade kabeldragningslängder. Ju 
större den längsta kabeldragningslängden blir desto större hävarm skapas. 
Använd er all� d av rekommenderade maxvikt för a�  inte belasta befi ntlig 
taku� ag/takkrok med mer än 15 kg.

Montering och posi� onering
Vid montering och posi� onering se all� d � ll a�  di�  taku� ag är strömlöst!
U� agen ska glida enkelt längs armen utan tryck då det kan påverka fi nishen 
på träarmen, om det är trögt se � ll a�  sladdarna löper fri� .
Montera först på en lamppropp(05) på Vrida-armen som passar di�  taku� ag.

Innan monteringen ställ in ungefärlig placering av de två rörliga taku� a-
gen(10). Dra upp sladd(06) och sladdstopp(11) och placera taku� agen i ungefär-
ligt läge på armen. I de� a läge ska inte några armaturer vara monterade. 
Sladden ligger i vissa lägen i 3 lager varpå det är vik� gt a�  försik� gt föra 
sladdarna fram och � llbaka och inte göra några ryck i sladden som riskerar 
a�  skada den. När posi� onen är bestämd för ner överfl ödig sladd i sladdspå-
ret(02) med hjälp av sladdstoppen. Häng upp den vridbara fästanordningens 
ögla(07) i kroken av e�  befi ntligt takarmaturu� ag eller takkrok. Stödklossarna 
bör vara nedskruvade i bo� en för a�  enklare få på fästanordningens ögla. 
Det kan även hjälpa a�  föra på armen på kroken från sidan med stödklossar-
na riktade längs med taket. 

Om kroken si� er nära taket och avståndet inte är 
� llräckligt för a�  få på armen medföljer en förläng-
ning som kan användas. Se bild � ll höger. 

Vid den slutgil� ga justeringen av de rörliga takut-
tagen (när armen är på plats i taket) ska anord-
ningen vara strömlös. Låt all� d lampproppen vara 
utdragen vid en posi� onering. När önskad posi� on 
är uppnådd skruva på stöd- och distanselementen 
� lls armen hamnar i våg. Stödklossarna ska inte 
skruvas hårt mot taket e� ersom det då påförs 
extra tryck på takkroken. Stödklossarnas funk� on 
är enbart för a�  stabilisera och få armen i våg. Om 
kroken har e�  stort avstånd � ll taket kan längre 
stödklossar krävas. Kontakta då din återförsäljare alterna� vt Vrida AB.

Korrekt montering av armatur på takarmaturu� aget
Montera armaturerna på anordningens två taku� ag(10). Stödklossarna(01) ska 
ansluta mot taket. Sä�  i lampproppen(05) i det befi ntliga taku� aget. Var upp-
märksam på a�  sladden(06) inte snurrar runt kroken mer än drygt e�  halvt 
varv. Överfl ödig sladd uppe på kabeldragningsarmen ska läggas dubbelvikt 
in i sladdspåret(02). Provtänd lamporna.

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

Vrida Duos olika komponenter. 
01 stödkloss 
02 sladdspår  
03 kabeldragningsarm 
04 stoppelement 

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

05 lamppropp (ej monterad) 
06 sladd 
07 fästanordning 
08 glidögla 

09 glidögla för u� ag
10 taku� ag (DCL)
11 Sladdstopp

Lamppropp DCL    Lamppropp ädre standard        Takutt ag DCL

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.

Viktrekommenda� on
Obs! Vrida Duo kan fungera som en hävarm. Rekommenderad maxvikt per 
armatur är 3,5 kg (sammanlagt 7 kg) följs rekommenda� onen belastas inte 
det befi ntliga taku� aget/takkroken med mer än 15 kg oavse�  posi� onering. 
15 kg är en vanlig maxvikt på taku� ag. Det är di�  eget ansvar a�  säkerställa 
a�  di�  taku� ag/takkrok och tak klarar belastningen.


