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Betjeningsvejledning omkring lys og varme 
installeret i parasoller

Strålevarmer skal ALTID afmonteres, når parasollen slåes sammen! Sluk desuden lyset i parasollen inden denne 
lukkes sammen. Se herunder hvorledes dette håndteres.

TÆND Strålevarmer:
Denne er tilsluttet til TÜV certificeret stikforbindelse.
BEMÆRK: Inden sikkerhedsstikket sættes i varmestråleren skal alle eksterne kontakter være på OFF/SLUK position. 
De eksterne kontakter (external control unit = ECU) sættes altså til OFF. Disse ECU-kontakter er monteret i eller på 
bygningen af elektrikker. FI-kontakten, (automatisk strømafbryder), skal forblive i op = ON position. 

Tilslut sikkerhedskablet i enden af hver varmestrålerledning lodret op i soklen i midten af parasollen ved stolpen.
Derefter drejes alle stikkene en anelse til højre indtil de bemærkbart tilslutter sig soklen og ikke kan trækkes ud. 
Først når alle ledninger er blevet tilsluttet på denne måde må ON/OFF ECU-kontakten sættes til ON.

SLUK og afmonter strålevarmer:
BEMÆRK: Sluk alle ECU-kontakter inden slukning og afmontering foretages. FI-kontakten, (automatisk 
strømafbryder), skal forblive i op = ON position. 

På alle sikkerhedsstik er der en sølvfarvet fjeder slider. Denne skubbes nedad med tommelfingeren samtidig med at 
sikkerhedsstikket drejes mod venstre. Når sikkerhedsstikket har sluppet, skal det trækkes lodret ned og ud af soklen.

ADVARSEL:
Følges de herover beskrevne vejledninger ikke, således at man ikke tilgodeser at stikkende skal drejes i låst position, 
kan der opstå kortslutning. Det betyder at både sokkel og sikkerhedsstik kan blive ødelagte så snart man tænder for 
den eksterne kontakt.

Nu kan strålevarmeren afmonteres inden parasollen slåes sammen. 
Lyset bliver i parasollen - HUSK blot at slukke det inden parasollen lukkes sammen.

Leistungsmerkmale Bahama »Light«:
4 Energiesparlampen à 11 Watt
Stromzuführung 230/240 Volt
Anschlußwert 0,05 kW
Verbrauch/Betriebsstunde 44 Watt
Kollekt. Lichtleistung 4 x 60   ≈ 240 Watt
Leuchtmodul schraubbar
Lampenblende steckbar

1 Die »Externe AN/AUS-Schaltbox«
2 TÜV-zertifizierte »Universal-Boden-
hülse« mit flexiblem Kabel-Leerrohr für das 
bauseitige Unterflur-Erdkabel.
3 Nach Abschrauben des ”Leerdeckels” 
muß das bauseits verlegte Erdkabel 40 bis 
50 cm Arbeits- bzw. Anschließüberstand 
aufweisen.
4 Die ”Einbau-Konsole” der »3-teiligen 
Bodengruppe« mit Kippgelenkachse für elek-
trotechnisch ausgestatte Jumbrella 
Modelle – alternative Verankerung zur 
»Universal-Bodenhülse« Art. # 0451-99/E 
bzw. # 1451-99/E – Art. # J033-3-198/E 
bzw. # J033-3-266/E. 

Ob für ”stationäre” oder ”mobile” Veran-
kerung des Schirms, jedes Jumbrella 
Modell läßt sich im BAHAMA-Werk – aller-
dings nicht nachträglich – mit dieser voll 
konstruktions-integrierten, TÜV-zertifizier-
ten 44-Watt-Beleuchtung ausrüsten. 

Zu jedem mit BAHAMA »light« ausgestat-
teten Jumbrella wird eine »Externe 
Schaltbox« (schirmferne Montage bauseits) 
mitgeliefert. Sie enthält den AN/AUS-Siche-
rungs- und den Fehlerstrom-Schutzschalter 
(Fi-Schutzschalter). 

Neben der kollektiven AN/AUS-Schaltung 
läßt sich jede der vier Lampen individuell 
im Schirm selbst an- bzw. abschalten. Vor 
Schließung des Schirms ist die Beleuchtung 
in der Schaltbox kollektiv auszuschalten – 
Art. # 230444.

OPTiOn: Bahama »Light«  –
hohe attraktivität der außenterrasse bei Nacht,
gastliche atmosphäre unter dem Großschirm.
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