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Lampun vaihto 
- Käytä energiansäästölamppuja, joiden kanta on E27. Varmista, että uuden lampun koko on so-

piva ja se mahtuu valaisimeen. Huom! Lamput eivät saa ylittää valaisimen tehoa. 
1. Sammuta valaisin ja irrota sen pistoke pistorasiasta. Anna valaisimen jäähtyä täysin. 
2. Irrota vanha energiansäästölamppu kiertämällä sitä vastapäivään. 
3. Asenna uusi energiansäästölamppu paikoilleen kiertämällä sitä myötäpäivään. 
 
Vianetsintä 
 
Ongelma Syy Ratkaisu 
Valaisin ei toimi. Viallinen virtalähde tai sähkö-

johto. 
 

Energiansäästölamppua ei ole 
kiinnitetty kunnollisesti tai se 
on viallinen. 

Tarkista pistorasia johon laite 
on kytketty. 
 

Tarkista energiansäästölampun 
kanta ja vaihda uuteen mikäli 
se on viallinen. 

Valaisin ei toimi yllä olevien 
tarkistustenkaan jälkeen. 

Viallinen johdotus tai On/Off-
kytkin. 

Korjauta laite valtuutetulla säh-
köasentajalla. 

 
Puhdistus 
- Puhdista valaisin kostealla kankaalla. Älä käytä voimakkaita liuotinaineita, karkeita sieniä tai 

muita vastaavia jotka voisivat naarmuttaa tai vaurioittaa suojakoteloa. 
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Changing the lamp 
- Use energy saving lamps with E27 base. Make sure that the size of the new lamp fits into the 

worksite lamp. Note! The lamps must not exceed the rated power. 
1. Switch off the lamp and unplug it from the socket. Let it cool down completely. 
2. Unscrew the old energy saving lamp in anticlockwise direction. 
3. Screw the new energy saving lamp in place in clockwise direction. 
 
Troubleshooting 
 
Problem Cause Solution 
The lamp does not work. Power supply or electric cord 

is defective. 
 

Energy saving lamp is not 
correctly screwed on or is 
defective. 

Check the socket to which the 
appliance is connected. 
 

Check the base of the energy 
saving lamp and replace it if it 
is defective. 

The lamp does not work although 
the above points are checked. 

Wiring in the housing or 
On/Off-switch is defective. 

Have the appliance repaired by 
a qualified electrician. 

 
Cleaning 
- Clean the lamp with a damp cloth. Do not use strong solvents, rough sponges or similar which 

could scratch or damage the housing. 
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