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Stäng av strömmen!

StRÖMBRYtARE

Strömbrytare finns  i många olika  varianter. Här 
får du veta hur det går till att byta väggström
brytare och sladdströmbrytare . 

inFälld strömbrytarE

Strömbrytare med högst 16 A får du byta själv 
du får byta strömbrytare på egen hand, men bara om du 
är säker på hur det går till . och de får inte vara avsedda 
för högre strömstyrka än 16 a . 

Var försiktig och stäng av strömmen innan du 
börjar! Skruva ur proppen eller slå ifrån brytaren 
för elcentralen och kontrollera att lampan inte 
kan tändas.

så bytEr du En inFälld strömbrytarE

1 . 
ta loss locket .
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2 . 
lossa på skruvarna 
som håller fast insat
sen och ta ut den . 

om isoleringen på 
ledarna är sprucken – 
anlita en elinstallatör .

3. 
ta loss ledarna 
genom att lossa 
skruvarna .

4 . 
kontrollera att 
koppartrådarna är 
oskadade . om de inte 
är det – klipp bort den 
skadade biten . 

om det är skruvkläm
mor på insatsen ska du 
avisolera 11 mm och 
tvinna trådarna . 
är det fjäderklämmor 
– följ anvisningarna 
på insatsen .

5 . 
anslut ledarna och se 
till att inga koppar
trådar sticker ut .
skruva sedan tillbaks 
insatsen i väggdosans 
fästring . 

sätt till sist på locket, 
slå på strömmen och 
testa att strömbryta
ren fungerar .

Ledare
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sladdströmbrytarE

Sladdströmbrytare är avsedda för flyttbara armaturer.

så montErar du En sladdström brytarE

1 . 
locket på en 
sladdströmbrytare 
hålls fast med en 
snäppanordning . 

ta bort locket genom 
att bryta lätt med en 
skruvmejsel .

kom ihåg att dra ur stickproppen ur uttaget 
innan du påbörjar arbetet.

Dra ur stickproppen!
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2 . 
kapa isoleringen så 
att koppartrådarna 
sticker ut 6–7 mm .
tvinna sedan koppar
trådarna noga .

3. 
Böj till de båda ledarna 
och för in dem under 
anslutningsskruvarna . 
inga koppartrådar får 
sticka utanför . 

dra åt skruvarna or
dentligt . tryck sedan in 
sladden så att ledarna 
böjs och ytterisole
ringen kommer under 
avlastningsklämman .

4 . 
skruva fast avlast
ningsklämman och 
sätt till sist på locket .

Avlastnings-
klämma
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