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1 PRANA+ gol-
varmatur: modell-
varianter

Standardfot
Krom
FLOPRA021208TWCRCASYBL00

Art.nr EV10401053

Standardfot
Svart eloxerad
FLOPRA021208TWBKCASYBL00

Art.nr: EV10401046

Standardfot
Vit pulverlackerad
FLOPRA021208TWWHCASYBL00

Art.nr EV10401039 

Utdragbar fot
Krom
FLOPRA011208TWCRCASYBL00

Art.nr EV10401022

Utdragbar fot
Vit pulverlackerad
FLOPRA011208TWWHCASYBL00

Art.nr EV10401008

Utdragbar fot
Svart eloxerad
FLOPRA011208TWBKCASYBL00

Art.nr EV10401015
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2 PRANA+ golvarmatur – komponenter

UPLIGHTSKJUTBART

LAMPHUVUD

DOWNLIGHT

KONTROLLPANEL

JUNCTION BOX

UTDRAGBAR FOT (tillval)

HIGH-TECH-SENSOR



Montering

D
ok

.-
nr

 B
A

0
0

9
4

9
5

_0
0

7 / 41

SE

3 Montering

Endast modeller med 
utdragbar fot
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4 Information om dokumentet
Denna bruksanvisning innehåller utförlig information om montering och 
manövrering av ESYLUX PRANA+-golvarmaturen samt information om dess 
funktioner.
Den senaste versionen av dokumentet finns på www.esylux.com/y/
BA009495 och kan skrivas ut i A4-format. 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant till slutet, och följ alla säkerhetsan-
visningar och varningstexter.
En video för montering av PRANA + golvarmatur finns på produktsidan för 
armaturer på www.esylux.com. 

4.1 Indikeringar i texten
För att underlätta läsbarheten av bruksanvisningen visas informationen med 
olika markeringar.
Markeringarna har följande betydelser:
<  >  markerar gränssnittsknappar och fysiska knappar
 markerar en uppmaning till handling
 markerar följder av en handling samt resultat

 markerar viktig och praktisk extrainformation

 Anger hög elektrisk spänning

4.2 Språkbruk
PRANA+-golvarmaturen kan manövreras via trådlöst nätverk med pekenhe-
ter och med enheter som styrs med mus och tangentbord. I bruksanvisning-
en används uttrycket ”klicka” när man trycker på knappar i webbläsaren, 
även om användare av pekenheter i de här fallen ”trycker”.

4.3 Varningsanvisningar
Varningsanvisningarna anges i början av varje kapitel, i de fall en farositua-
tion föreligger. Signalorden har följande betydelser:

VARNING!

Detta signalord indikerar en fara med hög riskgrad. Att ignorera dessa varningar 
leder till dödsfall eller allvarliga personskador.
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VARNING!

Detta signalord indikerar en fara med medelhög riskgrad. Att ignorera dessa 
varningar kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VAR FÖRSIKTIG!

Detta signalord indikerar en fara med låg riskgrad. Att ignorera dessa varningar 
kan leda till en lindrig eller måttlig personskada.

OBS!

Det här signalordet varnar för situationer som kan leda till skada på egendom 
om det ignoreras.

4.4 Tillverkarens adress
ESYLUX GmbH 
An der Strusbek 40 
22926 Ahrensburg, Tyskland
Internet: www.esylux.com 
E-post: info@esylux.com

5 Grundläggande säkerhetsinformation

5.1 Ändamålsenlig användning
ESYLUX PRANA+-golvarmaturen är avsedd för belysning av arbetsplatser 
inomhus. Ändringar, modifieringar eller lackeringar får inte utföras eftersom 
detta leder till att alla garantier ogiltigförklaras.
Kontrollera om enheten är skadad vid uppackning. Om den är skadad ska 
den lämnas tillbaka till inköpsstället.

Armaturen innehåller inbyggda LED-lampor. Armaturens ljuskälla får endast 
bytas av tillverkaren eller en servicetekniker som anlitats av tillverkaren, 
eller av någon annan person med jämförbara kunskaper. 
Vid felaktig användning tar tillverkaren inget ansvar för situationer som 
resulterar i skador på personer eller egendom.
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5.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING! LIVSFARA, RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du öppnar Junction Box!

VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ATT BRÄNNA SIG PÅ HETA YTOR.

Junction Box undersida kan bli het.
  Låt Junction Box svalna innan du rör vid dess undersida.
  Ställ inte Junction Box på lättantändliga ytor.
  Ställ endast Junction Box på ställen där det finns tillräcklig ventilation.
  Övertäck inte Junction Box när den är i drift.
  Ställ inga föremål på Junction Box.

OBS!

Ytan som Junction Box placeras på kan missfärgas av höga temperaturer.

För att undvika skador ska du inte klämma kabeln i lampfoten vid ihopmon-
tering. 

  Placera kabeln i kabelurtagen i foten. 
  Sätt i stickkontakten först efter montering.

6 Produktbeskrivning
PRANA+-golvarmaturen består av en LED-armatur med up- och downlight 
som ansluts till Junction Box med en kabel.

PRANA+-golvarmaturen finns i utförandena krom, vit pulverlackerad och 
svart eloxerad. Alla modeller finns även med patenterad, utdragbar fot för 
skrivbord med sidor i golvhöjd.

PRANA+-Junction Box kan ställas på golvet, till exempel under skrivbordet. 
Den kan även fästas på väggen eller under skrivbordet. Om Junction Box 
monteras på väggen måste den sitta så att kablarna hänger nedåt.

Läs anvisningarna i kapitlet ”Allmänna säkerhetsanvisningar” vid uppställ-
ning av armaturen.

6.1 Leveransomfattning
Vid leverans av PRANA+-golvarmaturer ingår alltid:

• en Junction Box
• en anslutningskabel
• två par handskar för monteringen
• monteringsverktyg
• en tryckt snabbstartsguide.

Junction Box- 
montering
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6.2 Artikelnummer
Armaturens artikelnummer sitter på undersidan av lampfoten. Junction Box 
artikelnummer sitter på undersidan av boxen. 

VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ATT BRÄNNA SIG PÅ HETA YTOR

Junction Box undersida kan bli het.
  Läs av artikelnumret först när Junction Box svalnat.

6.3 Utrustning och funktioner
Tack vare den intelligenta tekniken i PRANA+-golvarmaturen har den en 
mängd funktioner. Dessa beskrivs ingående i respektive tillhörande kapitel.
De viktigaste funktionerna och egenskaperna:

• SymbiLogic™-teknik
• Tunable White
• Separat dimbart uplight och downlight
• Högteknologisk sensor för indikering av närvaro och belysningsstyrka
• Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk för manövrering via webbläsare 

och för programuppdateringar
• Skjutbart armaturhuvud för anpassning till längre skrivbordsytor
• Kontrollpanel på armaturstativet
• Utdragbar fot, (tillval)

6.4 Överblick: Manövrering av PRANA+ golvlampa
PRANA+ golvlampa kan manövreras på två sätt:

• med kontrollpanelen på armaturstativet
• med webbläsaren i en enhet med trådlösa nätverksfunktioner.

För manövrering via trådlöst nätverk kan du använda en smartphone, surf-
platta, bärbar dator eller stationär dator.  Inställningsstegen för manövrering 
via webbläsare beskrivs i kapitlet ”Ställa in manövrering via trådlöst nät-
verk”.

Med kontrollpanelen har du snabb åtkomst till viktiga reglage. Om du vill 
kunna utnyttja alla funktioner hos PRANA+-golvarmaturen måste du styra 
den via webbläsaren. Funktioner som bara kan aktiveras via webbläsaren är 
till exempel den patenterade SymbiLogic™-tekniken och dagsljusanpass-
ningen.

Styrenheter med 
trådlösa nät-

verksfunktioner

Skillnad 
kontrollpanel - 

webbläsare 
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7 Styra med kontrollpanelen
Förutsättningar

• Armaturen och Junction Box är anslutna till varandra med en kabel
• Junction Box är ansluten till ett fungerande vägguttag
• Junction Box strömbrytare står på ”till”

Kontrollpanelen har en bakgrundsbelysning som kan aktiveras via trådlöst 
nätverk. Mer om detta hittar du i kapitlet ”Ställa in kontrollpanelens bak-
grundsbelysning” på sidan 26.

Bild 1. 

Kontrollpanelen

1 Uplight till/från

2 Downlight till/från

3 Ändra ljusstyrka

4 Ändra färgtemperatur

5 Hämta/spara en scen

6  Armatur till/från

 Kontrollpanelen 

1

	 2

	 3

4

5

6

på armaturstativet

7.1 Beskrivning av knappar
1 + 2
Med dessa knappar aktiverar du uplight och downlight.

3
Med knapparna till höger och vänster om linjen ändrar du ljusstyrkan i den 
lampenhet som för tillfället är tänd.

4
Med knapparna till höger och vänster om linjen förändrar du färgtemperatu-
ren. Inställningar för färgtemperatur gäller för båda lampenheterna.

5
Med de tre knapparna S1, S2 och S3 kan du spara och aktivera scener.

6
Med denna knapp tänder och släcker du lampan. Lampan tänds alltid med 
samma inställningar som när den släcktes.
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7.2 Ställa in, spara och radera scener 
Scener är blandningar av ljus med en viss ljusstyrka och färgtemperatur. 
Beroende på ljusblandning kan en scen ha en uppiggande eller lugnande 
verkan.

Så här ställer du in en scen och sparar denna:

  Börja med att aktivera up- eller downlight med knappen <1> eller <2>.
  Ställ in önskad ljusstyrka med knapparna <3>.
  Avaktivera den aktiva lampenheten med motsvarande knapp (<1> eller 

<2>).
  Aktivera den andra lampenheten med motsvarande knapp (<1> eller 

<2>).
  Ställ in önskad ljusstyrka med <3>.
  Tänd den andra lampenheten med <1> eller <2> och kontrollera om den 

har önskad ljusstyrka. Om inte, upprepa föregående steg.
  Ställ in önskad färgtemperatur för båda lampenheterna med <4>.
  Håll nere en av de tre <scenknapparna> i cirka tre sekunder tills lampan 

blinkar en gång.
  Scenen är sparad på den nedtryckta knappen.

Du kan även spara scener där endast up- eller downlight lyser.

Du aktiverar en scen genom att trycka på den knapp som du använde för att 
spara scenen.
Du kan radera scener på två sätt:

• Spara en ny scen på den knapp som innehåller scenen du vill radera.
• Återställ PRANA+-golvarmaturen till fabriksinställningarna.  

Då raderas alla inställningar du gjort, inklusive sparade scener.  
Information om hur du återställer PRANA+-golvarmaturen till fabrik-
sinställningarna finns i kapitlet ”Återställa till fabriksinställningarna” 
på sidan 35. 

Scen

Ställa in och 
spara en scen

Hämta scen

Radera scener
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8 Ställa in manövrering via trådlöst nätverk
PRANA+-golvarmaturen har ett eget trådlöst nätverk. Du kan använda den 
trådlösa PRANA+-nätverksanslutningen för att styra armaturen med en 
enhet med trådlösa nätverksfunktioner. Du kan även använda ett befintligt 
trådlöst nätverk för att ansluta PRANA+-golvarmaturen till styrenheten. 
Det finns alltså två anslutningsmöjligheter:

• Anslutning mellan armatur och styrenhet via trådlöst PRANA+-nät-
verk (internt trådlöst nätverk)

• Anslutning mellan armatur och styrenhet via ett befintligt trådlöst 
nätverk (externt trådlöst nätverk)

Styrenheten måste först anslutas till det interna trådlösa nätverket om du 
vill styra golvarmaturen med ett externt trådlöst nätverk. Du kan nämligen 
bara konfigurera golvarmaturen för det externa trådlösa nätverket via anslut-
ningen till det interna trådlösa nätverket. Information om hur du upprättar 
anslutningen till det interna trådlösa nätverket hittar du i nästa avsnitt.

Det trådlösa PRANA+-nätverket har ingen anslutning till Internet. Vill 
du kunna styra golvarmaturen och till exempel öppna e-post utan att 
ansluta ändutrustningen till ett annat trådlöst nätverk? Då måste du 
ansluta golvarmaturen till ett externt trådlöst nätverk.

8.1 Ansluta till internt trådlöst nätverk
Förutsättningar

• En enhet med trådlösa nätverksfunktioner att styra med, som en 
smartphone, surfplatta, bärbar eller stationär dator med webbläsare 
(till exempel Firefox eller Chrome)

• Junction Box är påslagen
• Du känner till lösenordet till det trådlösa nätverket för golvarmaturen 

För att du ska kunna styra PRANA+-golvarmaturen via det interna trådlösa 
nätverket måste styrenheten anslutas till det interna trådlösa nätverket. Då 
måste du ange lösenordet till det trådlösa nätverket. Det trådlösa nätverkets 
lösenord består av de åtta sista tecknen i den så kallade MAC-adressen. 
Den hittar du på dekalen på Junction Box undersida.

VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ATT BRÄNNA SIG PÅ HETA YTOR.

Junction Box undersida kan bli het.
  Läs inte av lösenordet för det trådlösa nätverket förrän Junction Box har 

svalnat.

Så här upprättar du anslutningen till det interna trådlösa nätverket: 

  Öppna inställningsmenyn till styrenheten och visa trådlösa nätverk i 
närheten.

Trådlöst Prana+- 
nätverk

internt trådlöst 
nätverk

externt trådlöst 
nätverk

Tips för val av 
trådlöst nätverk

Lösenord för 
trådlöst nätverk
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  Välj det trådlösa PRANA+-nätverket. Namnet på ett trådlöst Prana+-nät-
verk börjar alltid med ”Prana+Wifi”. Sedan följer de sista fyra tecknen i 
MAC-adressen.  
Exempel på namn på trådlöst PRANA+-nätverk: ”Prana+Wifi738D”.

  Välj ditt trådlösa PRANA+-nätverk och ange dess lösenord utan binde-
streck eller mellanslag. 

  Klicka på <anslut>.
  Din enhet är nu ansluten till PRANA+-golvarmaturens trådlösa nätverk.

8.1.1 Ändra inställningarna för trådlöst nätverk
Du kan

• ändra namnet på golvarmaturen (värdnamn)
• ändra namnet på det trådlösa PRANA+-nätverket (SSID)
• ändra lösenordet för det trådlösa PRANA+-nätverket.

ESYLUX rekommenderar att du ändrar lösenordet och antecknar det nya 
lösenordet.

När du ändrar lösenord eller trådlöst nätverksnamn startas Junction 
Box sedan automatiskt om. Omstarten tar ca två minuter. I och med 
ändringarna förlorar styrenheten anslutningen till det trådlösa Pra-
na+-nätverket. Hur du upprättar anslutningen på nytt kan du läsa om 
i ändringsanvisningarna.

Så här ändrar du namnet på golvarmaturen (värdnamn):

Förutsättningar
• Styrenheten är ansluten till det trådlösa PRANA+-nätverket

  Starta webbläsaren i styrenheten.
  Öppna Prana+-webbplatsen genom att skriva ”Prana.com” utan citat-

tecken i webbläsarens adressfält och trycka på <Enter>.
  Efter en liten stund visas manöverskärmen (startsidan).

  Klicka på menysymbolen < > uppe till vänster på startsidan.
  Menysidan öppnas.

  Klicka på <Settings>.
  Inställningsmenyn rullas ut. 

  Klicka på <Wifi>. 
  Klicka på <Edit Settings> under ”internal Wifi”.

  Konfigurationssidan för trådlöst nätverk öppnas.
  Klicka i det övre fältet med namnen på armaturerna och ange det nya 

namnet i fältet, till exempel ”PRANA+ arbetsrum”.
  Ange lösenordet i fältet <Password>. 
  Bekräfta ändringen genom att klicka på <Save>.

  Junction Box startas om automatiskt. Sedan har armaturen det nya 
namnet.
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Så här ändrar du namnet på det trådlösa nätverket (SSID):

Förutsättningar
• Styrenheten är ansluten till det trådlösa PRANA+-nätverket

  Starta webbläsaren i styrenheten.
  Öppna Prana+-webbplatsen genom att skriva ”Prana.com” utan citat-

tecken i webbläsarens adressfält och trycka på <Enter>.
  Efter en liten stund visas manöverskärmen (startsidan).

  Klicka på menysymbolen < > uppe till vänster på startsidan.
  Menysidan öppnas.

  Klicka på <Settings>.
  Inställningsmenyn rullas ut. 

  Klicka på <Wifi>. 
  Klicka på <Edit Settings> under ”internal Wifi”.

  Konfigurationssidan för trådlöst nätverk öppnas.
  Klicka på det mittre fältet med symbolen för trådlöst nätverk och det 

aktuella namnet och ange det nya namnet på det trådlösa nätverket i 
fältet.

  Ange det aktuella lösenordet i fältet <Password> som omges av en röd 
ruta.

  Bekräfta ändringen genom att klicka på <Save>. 
  Junction Box startas om automatiskt. Därefter visas det trådlösa 

PRANA+-nätverket med det nya namnet. Du måste ansluta till det 
på nytt för att kunna styra armaturen. 

Upprätta anslutningen på nytt: Sök efter det trådlösa Prana+-nätverket med 
det nya namnet och använd det nuvarande lösenordet för att ansluta.

Så här ändrar du lösenordet för det trådlösa nätverket:

Förutsättningar
• Styrenheten är ansluten till det trådlösa PRANA+-nätverket

  Starta webbläsaren i styrenheten.
  Öppna Prana+-webbplatsen genom att skriva ”Prana.com” utan citat-

tecken i webbläsarens adressfält och trycka på <Enter>.
  Efter en liten stund visas manöverskärmen (startsidan).

  Klicka på menysymbolen < > uppe till vänster på startsidan.
  Menysidan öppnas.

  Klicka på <Settings>.
  Inställningsmenyn rullas ut. 

  Klicka på <Wifi>. 
  Klicka på <Edit Settings> under ”internal Wifi”.

  Konfigurationssidan för trådlöst nätverk öppnas.
  Ange det nya lösenordet i inmatningsfältet <Password>. Det måste be-

stå av minst åtta tecken. 
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  Klicka på <Save> för att spara det ändrade lösenordet. 
  Junction Box startas om automatiskt. Efter cirka två minuter kan du 

logga in på det trådlösa PRANA+-nätverket med det nya lösenordet. 

Upprätta anslutningen på nytt: Anslut till det trådlösa Prana+-nätverket igen 
genom att ange det nya lösenordet.

Vissa enheter försvårar uppgiften att ange ett nytt lösenord för tråd-
lösa nätverk som enheten redan varit ansluten till. Detta eftersom 
enheterna inte har något alternativ för att ange ett ändrat lösenord. 
Läs i sådana fall i ändutrustningens bruksanvisning.

Om du vill styra golvarmaturen med det interna trådlösa nätverket är inställ-
ningen för trådlöst nätverk nu klar. Information om hur du konfigurerar och 
styr PRANA+-golvarmaturen med webbläsaren hittar du i kapitlet ”9 Styra 
med webbläsaren” från och med sidan 21.

8.2 Ansluta till externt trådlöst nätverk
Förutsättningar

• Styrenheten med webbläsare är ansluten till det trådlösa PRA-
NA+-nätverket Du känner till namnet på det externa trådlösa nätver-
ket (SSID)

• Du känner till det lösenord som eventuellt krävs för det externa tråd-
lösa nätverket

• Nätverksadministratören går att nå om du behöver fråga efter arma-
turens nätverksadress

Om du inte känner till namnet på det trådlösa nätverket eller dess 
lösenord frågar du nätverksadministratören. Informera denne om att 
du vill ansluta PRANA+-golvarmaturen till det här trådlösa nätverket.

Bytet till externt trådlöst nätverk sker i tre steg:
• Anslut PRANA+-golvarmaturen till det externa trådlösa nätverket
• Byt till externt trådlöst nätverk i styrenheten
• Ange adressen för PRANA+-golvarmaturen som du fått av nätverks-

administratören i webbläsaren

Så här ansluter du PRANA+-golvarmaturen till ett externt trådlöst nätverk: 

  Starta webbläsaren på styrenheten.
  Öppna Prana+-webbplatsen genom att skriva ”Prana.com” utan citat-

tecken i webbläsarens adressfält och trycka på <Enter>.
  Manöverskärmen (startsidan) visas.

  Öppna inställningsmenyn genom att klicka på menysymbolen < > 
uppe till vänster på startsidan.

  Klicka på <Settings> på menysidan.
  Klicka på <Wifi>. 
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  Klicka på knappen för ”external Wifi”.
  Öppna listan med trådlösa nätverk i närheten genom att klicka på knap-

pen Expandera < >. 
  Välj det trådlösa nätverk ur listan som du vill ansluta PRANA+-golvarma-

turen till.
  Ange lösenordet om detta krävs.
  Klicka på <Save> för att spara inställningen.

  Junction Box startas om automatiskt. Efter cirka två minuter är gol-
varmaturen ansluten till det externa trådlösa nätverket. 

Under knappen <More Options> finns det ytterligare inställningsmöj-
ligheter för anslutning till ett externt trådlöst nätverk. De här inställ-
ningarna bör endast ändras av personer med tillräckliga nätverkskun-
skaper.

Så här ansluter du ändutrustningen till det externa trådlösa nätverket:

  Öppna enhetens inställningsmeny för trådlösa nätverk och visa trådlösa 
nätverk i närheten.

  Välj det externa trådlösa nätverket.
  Om det behövs: ange lösenordet.
  Klicka på <anslut>.

  Din ändutrustning är ansluten till samma trådlösa nätverk som gol-
varmaturen. 

Skaffa den information som krävs för anslutningen:

För att du ska kunna styra PRANA+-golvarmaturen via webbläsare i det 
externa trådlösa nätverket behöver du golvarmaturens nätverksadress (IP-
adress). Den här informationen får du av din nätverksadministratör. Denne 
kan då behöva golvarmaturens så kallade MAC-adress. Den sitter på Junc-
tion Box undersida. 

Nätverksadministratören kommer förmodligen att ge dig nätverksad-
ressen i form av fyra sifferblock avgränsade med punkt, till exempel 
192.168.188.57. ESYLUX rekommenderar att du alltid konfigurerar nätver-
ket på ett sådant sätt att PRANA+-golvarmaturen alltid får samma nätverks-
adress.

Så här ansluter du ändutrustningen till golvarmaturen i det externa trådlö-
sa nätverket: 

  Ange nätverksadressen i adressfältet i webbläsaren och bekräfta inmat-
ningen med <enter>.

  Startsidan för PRANA+-golvarmaturen visas.
  Spara sidan som bokmärke så att du enkelt kan öppna den igen.

  Nu kan du styra golvarmaturen via det externa trådlösa nätverket. 
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Om bytet till det externa trådlösa nätverket skulle misslyckas rekom-
menderar ESYLUX att du låter nätverksadministratören kontrollera 
golvarmaturens konfiguration.  
Om du inte angav rätt lösenord när du försökte byta nätverk måste du 
återställa PRANA+-golvarmaturen till fabriksinställningarna innan du 
försöker ansluta igen. Hur du gör detta kan du läsa om i kapitlet 10.

Om du vill tillbaka till ursprungsläget, där armatur och styrenhet är anslutna 
via det interna trådlösa PRANA+-nätverket, måste du ändra inställningarna 
för armaturen och styrenheten.

Så här använder du det interna trådlösa nätverket igen:

  Starta webbläsaren på styrenheten.
  Öppna Prana+-webbplatsen, antingen via bokmärket eller genom att 

ange adressen som du fått av nätverksadministratören. 
  Tryck på <enter>.

  Manöverskärmen (startsidan) visas.

  Öppna inställningsmenyn genom att klicka på menysymbolen < > 
uppe till vänster på startsidan.

  Klicka på <Settings> på menysidan.
  Klicka på <Wifi>. 
  Klicka på knappen för ”external Wifi”.
  Öppna listan med trådlösa nätverk i närheten genom att klicka på knap-

pen Expandera < >.
  Välj posten <-internal Wifi> uppe i listan.

  Listan stängs. 
  Klicka på <Save>. 

  Junction Box startas om automatiskt. Efter cirka två minuter kan 
golvarmaturen nås via det interna trådlösa nätverket.  

  Ställ om styrenheten till det interna trådlösa nätverket. 
  Du kan styra armaturen med det interna trådlösa nätverket.
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9 Styra med webbläsaren

9.1 Reglage på startsidan
När du öppnar PRANA+-webbplatsen med webbläsaren visas startsidan kort 
efter att du öppnat webbplatsen. Där hittar du samma reglage som på arma-
turstativets kontrollpanel. Det finns dock små skillnader mellan reglagen på 
startsidan och kontrollpanelen:

• På startsidan kan du skjuta inställningsknapparna för ljusstyrka och 
färgtemperatur längs linjen.  
På kontrollpanelen måste du klicka på knapparna i änden av linjer-
na.

• Funktioner som är aktiva har en ljus bakgrund på startsidan. Den här 
markeringen finns inte på kontrollpanelen.

Följande bilder visar användargränssnittet i en smartphone-webblä-
sare. Om du styr golvarmaturen med stationär eller bärbar dator är 
avståndet mellan reglagen annorlunda. 

Bild 2. 

Webbplatsen

1 Aktivera/avaktivera uplight

2 Aktivera/avaktivera downlight

3 Ändra ljusstyrka

4 Ändra färgtemperatur

5 Hämta/spara en scen

6 Armatur till/från

 Reglagen

1

2

3
 
 
 

4

 

5

6

 på startsidan
Scener ställer du in på samma sätt som med kontrollpanelen (se kapitlet 
”7.2 Ställa in, spara och radera scener“). På startsidan sparar du en scen 
genom att hålla någon av knapparna <S1>, <S2> och <S3> intryckt i cirka 
två till tre sekunder. När du sparar en scen blinkar armaturen till.

Skillnad  start-
sida - kontroll-

panel 

Scener 
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9.2 Översikt över menysidan
Från startsidan kommer du till menysidan genom att klicka en gång på 
knappen < >. 

Översikt över menysidan: 

Bild 3. 

1 <Home>: öppna startsidan

2 <Mood>: öppna Mood-sidan med 
fyra förinställda scener

3 <SYMBILOGIC>: SymbiLo-
gic™-inställningar

4 <Settings>: ytterligare inställ-
ningar

 Den övre menysidan

1

2

3

4

 
Menysidan är utgångspunkten för alla inställningar. Du kommer dessutom 
till Mood-sidan härifrån:
På Mood-sidan kan du välja en av fyra fast inställda scener för olika situa-
tioner. Det gör du genom att använda de fyra knapparna <Smooth>, <Fo-
cus>, <Vitalize> och <Reading>. 

Information om <SymbiLogic>-inställningar hittar du i kapitlet ”9.8 Symbi-
Logic™“.

När du klickar på <Settings> på menysidan rullas menyn ut och fler knap-
par visas. 

Mood-sidan

Inställningar  
under  

<Settings>
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Översikt över Settings-undermenyn:

Bild 4.  Settings-undermenyn  

Alla inställningar förklaras i bruksanvisningen. Information om inställningar-
na för trådlöst nätverk hittar du i kapitlet ”Ställa in manövrering via trådlöst 
nätverk” på sidan 15.

9.3 Ställa in Power Mode
På sidan Power Mode ställer du in vad som ska hända när du trycker på 
avstängningsknappen på kontrollpanelen eller på startsidan.
Du kommer till Power Mode-sidan från startsidan genom att klicka på 
< >, <Settings> och <Power Mode>.

1 <Wifi>: inställningar för trådlöst 
nätverk
2 <Power Mode>: energiinställ-
ningar
3 <Daylight Regulator>: inställning-
ar för dagsljusberoende ljusstyrke-
reglering
4	<Presence Indicator>: närvaro-
detektorinställningar
5	<Orientation Light>: oriente-
ringsljusinställningar
6 <Backlight>: inställningar för 
belysningen till kontrollpanelen på 
armaturstativet
7	<Date & Time>: Tid- och datu-
minställning
8 <Version & Update>: Program-
varuinformation och programva-
ruuppdatering

1

2

3

4

5

6

7

8

Navigering
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Bild 5. 

1 <Full>: knapp, aktiverar Power 
Mode ”Full”.

2 <Half>: knapp, aktiverar Power 
Mode ”Half”

 Power Mode-inställningar 

1

2

 

Beskrivning av inställningarna:
Full: Armaturen släcks, den integrerade datorn och det trådlösa nätverket 
förblir på. När du tänder igen är armaturen redo direkt. När armaturen är 
släckt förbrukar den runt två watt.
Half: Armaturen släcks och datorn stängs av. När du slår på igen är den 
integrerade datorn och det trådlösa nätverket redo efter cirka två minuter. 
Kontrollpanelen på armaturstativet kan du använda innan dess. När armatu-
ren är släckt förbrukar den mindre än en watt.

9.4 Ställa in Daylight Regulator
Daylight Regulator är ett dagsljusberoende ljusstyrkereglage. När Symbi-
Logic™ är inaktiv, kan Daylight Regulator se till att du alltid har ljus över 
skrivbordet. Om rummet till exempel lyses upp av starkt solljus, registrerar 
ljussensorn den ljusmängden. Om du har ställt in en lägre önskad ljusstyrka 
i Daylight Regulator minskar funktionen då armaturens ljus tills det inställ-
da ljusstyrkevärdet har uppnåtts.

När Daylight Regulator avaktiveras, släcks också en eventuellt aktive-
rad SymbiLogic™ automatiskt.

Du kommer till Daylight Regulator-inställningarna från startsidan genom att 
klicka på < >, <Settings> och <Daylight Regulator>.

Power Mode: 
Full - Half.

Funktioner

Navigering
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Bild 6. 

1 <On/Off>

2 Urvalsfält för skrivbordsytor

3 Skjutreglage för ljusstyrka

 Daylight Regulator-inställningar

1

2

3

 

Beskrivning av inställningarna:
1. On/Off: till-/frånkoppling av funktionen.
2. <Lightgrey> - <Grey> - <Darkgrey>: Inställningar efter hur mycket ljus som 
reflekteras av skrivbordsytan. 
Den här inställningen ger högre precision vid ljusstyrkeregleringen. Beroen-
de på skrivbordsytans beskaffenhet reflekteras ljuset olika mycket. Välj den 
inställning som passar bäst till din skrivbordsyta:  
<Lightgrey>: för ljusa ytor med stark ljusreflektion. 
<Grey>: för grå ytor. 
<Darkgrey>: för mörka ytor med liten ljusreflektion.
3. Skjutreglage för ljusstyrka. Ställ in önskad ljusstyrka med reglaget.

9.5 Ställa in rörelsedetektorn
Rörelsedetektorn registrerar rörelser på upp till en räckvidd av cirka 1,5 
meter. Registrerade rörelser kan användas till att tända lampan. Om rörelse-
detektorn inte registrerar någon rörelse under en inställd tid utlöser den en 
åtgärd. Vilken åtgärd som utlöses beror på om orienteringsljuset är aktiverat 
eller avaktiverat.

Åtgärd vid utebliven rörelse och avaktiverat orienteringsljus:  
Närvarodetektorn släcker armaturen.

Åtgärd vid utebliven rörelse och aktiverat orienteringsljus:  
Närvarodetektorn kopplar om armaturen till orienteringsljus. Då lyser up-
light-ljuset med en ljusstyrka som anges i inställningarna för orienterings-
ljus.

Du kommer till rörelsedetektorinställningarna från startsidan genom att 
klicka på 

Funktioner

Navigering
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< >, <Settings> och <Presence Indicator>.

Bild 7. 

1 On/Off 

2 Val av automatik

3 Efterlystidsinställning

 Rörelsedetektorinställningar 

1

2

3

 

Beskrivning av inställningarna:
1. On/Off: till-/frånkoppling av rörelsedetektorn.
2. Automatikinställning: Inställningen <Full> för helautomatiskt läge, inställ-
ningen <Half> för halvautomatiskt läge.
I helautomatiskt läge tänder rörelsedetektorn armaturen när den registrerar 
en rörelse.  
I halvautomatiskt läge måste den släckta armaturen tändas manuellt.

2. Efterlystidsinställning:  Efterlystiden är den tid som rörelsedetektorn väntar 
på en rörelse tills den släcker lyset eller kopplar om till orienteringsljus.
Möjliga inställningar: 5, 10, 15, 20 minuter. 

9.6 Ställa in kontrollpanelens bakgrundsbelysning
Kontrollpanelen på armaturstativet har en inställningsbar bakgrundsbelys-
ning.

Du kommer till belysningsinställningen från startsidan genom att klicka på 
< >, <Settings> och <Backlight>.

Navigering
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Bild 8. 

1 On/Off 

2 Ljusstyrkeinställning

 Inställningar för kontrollpanelens belysning 

1

2

 

Beskrivning av inställningarna:
1. On/Off: till-/frånkoppling av kontrollpanelens belysning.
2. Full/Half: Inställningen <Full> för maximal bakgrundsbelysning, inställ-
ningen <Half> för minskad bakgrundsbelysning.
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9.7 Ställa in orienteringsljuset
PRANA+-golvarmaturens uplight kan även användas som orienteringsljus. 
När orienteringsljuset är aktivt tänds det automatiskt när huvudbelysning-
ens efterlystid har löpt ut. Huvudbelysningens efterlystid ställer du in på 
rörelsedetektorns meny (se kapitlet ”9.5 Ställa in rörelsedetektorn” från och 
med sidan 25).

Du kommer till orienteringsljusinställningarna från startsidan genom att 
klicka på 
< >, <Settings> och <Orientation Light>.

Bild 9. 

1 On/Off

2 Skjutreglage för ljusstyrka

3 Urvalsfält för efterlystid 

 Orienteringsljusinställningar  

1

2

3

 

Beskrivning av inställningarna:
1. On/Off: aktivera/avaktivera orienteringsljuset.
2. Skjutreglage för ljusstyrka: ställ in önskad ljusstyrka för orienteringsljuset.
2. Urvalsfält för efterlystid: orienteringsljusets efterlystid är den tid som 
orienteringsljuset fortsätter att lysa när inga fler rörelser registreras. 
Möjliga inställningar: 5 till 30 minuter. 

Navigering
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9.8 SymbiLogic™ 

Bild 10. 

Det naturliga dagsljuset på en viss 
plats har två egenskaper: Det har en 
specifik färgtemperatur som är be-
roende av platsen och årstiden. Den 
andra egenskapen: Färgtemperaturen 
och ljusstyrkan ändras under dagens 
lopp.
Den patenterade SymbiLogic™-funk-
tionen i PRANA+-golvarmaturen kan 
härma naturliga ljusförhållanden 
genom att reglera färgtemperaturen 
och ljusstyrkan enligt klockan.
På så sätt får du till exempel mot 
kvällen en lugnande, varmare ljus-
blandning som främjar den biologis-
ka sömnrytmen. 
Innan du använder SymbiLogic™ 
måste du ställa in tid och datum och 
välja en plats vars ljusförhållanden 
SymbiLogic™ ska efterlikna.

Funktioner

Förutsättningar

 SymbiLogic™

9.8.1 Ställa in datum och klockslag

Bild 11. 

1 Datuminställning

2 Klockinställning

 Inställning av datum och klockslag

1

2
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Så här ställer du in datum:

Du kommer till datuminställningarna från startsidan genom att klicka på 
< >, <Settings> och <Date & Time>.

  Klicka på datumfältet.
  I fältet visas en blinkande markör, och nedanför fältet visas urvals-

fält. 
  Ställ in rätt datum. Det finns två möjligheter: Du kan mata in datumet 

direkt på raden där markören blinkar. Alternativt kan du använda urvals-
fälten nedanför datumraden. 

  Datummenyn stängs när du är klar, och då har datumet ställts in. 

Så här ställer du in klockslag:

Du kommer till datuminställningarna från startsidan genom att klicka på 
< >, <Settings> och <Date & Time>.

  Klicka på rullgardinsmenyn för timmar och minuter och välj rätt tim- 
och minuttal.

  Urvalsfälten stängs när du är klar, och då har klockan ställts in.

9.8.2 Välj plats

För att slutföra SymbiLogic™-inställningarna måste du även välja en plats 
vars ljusförhållanden ska efterliknas.

Så här ställer du in plats:

Du kommer till platsinställningarna från startsidan genom att klicka på 
< > och <SYMBILOGIC> i en följd.

  Klicka på <Choose location>.
  Platsurvalssidan visas med tre urvalsmenyer för kontinent, land och 

stad. 
  Välj den kontinent där platsen ligger. Urvalsmenyn stängs sedan auto-

matiskt. 
  Välj land. Urvalsmenyn stängs sedan automatiskt. 
  Välj stad. Urvalsmenyn stängs sedan automatiskt.

  Önskad plats har ställts in. Nu kan du aktivera SymbiLogic™. 

9.8.3 Aktivera/avaktivera SymbiLogic™

Armaturen har nu all den information den behöver för att kunna återskapa 
ljuset på den önskade platsen. 

Så här aktiverar och avaktiverar du SymbiLogic™:

På startsidan klickar du på < > och <SYMBILOGIC> i en följd.

Navigering

Navigering

Navigering

Navigering
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  Klicka på fältet <On/Off>.
  SymbiLogic™ aktiveras eller avaktiveras enligt önskemål. 

När SymbiLogic™ aktiveras, aktiveras Daylight Regulator automa-
tiskt. I kombination med SymbiLogic™ tillåter Daylight Regulator 
ljusstyrkeförändringar som SymbiLogic™ begär. 
När Daylight Regulator avaktiveras, avaktiveras även SymbiLogic™.

9.9 Programvaruuppdatering

Bild 12. 

1 Programvarukomponenter med  
versionsinformation

2 Startknapp för automatisk uppda-
tering

3 Startknapp för manuell uppdate-
ring

 Programvaruversion och uppdatering

1

2

3

PRANA+-golvarmaturen kan få nya och förbättrade funktioner genom pro-
gramvaruuppdateringar. Uppdateringen kan genomföras på två sätt:

• Automatisk uppdatering. För att den här uppdateringsmetoden ska 
fungera måste golvarmaturen vara ansluten till ett externt trådlöst 
nätverk. Mer om detta hittar du i kapitlet ”Ansluta till externt tråd-
löst nätverk” på sidan 18.

• Manuell uppdatering. Den här uppdateringsmetoden är till för 
armaturer som inte arbetar med externt trådlöst nätverk, utan med 
internt. Den manuella uppdateringen är krångligare än den automa-
tiska.

Båda uppdateringsmetoderna beskrivs nedan.
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9.9.1 Automatisk programvaruuppdatering med externt trådlöst nätverk
Förutsättningar

• Styrenheten med webbläsare och PRANA+-golvarmaturen är anslut-
na till samma externa trådlösa nätverk

• En uppdatering är tillgänglig

OBS!

Om uppdateringen avbryts kan Junction Box sluta att fungera. 

Under uppdateringen

• får du inte dra ut strömkabeln ur Junction Box
• får du inte dra ut stickkontakten ur vägguttaget
• får du inte trycka på avstängningsknappen på Junction Box.

Så här uppdaterar du automatiskt:

Du kommer till inställningarna för programvaruuppdatering från startsidan 
genom att klicka på 
< >, <Settings> och <Version & Updates>.

  Klicka på <Update now>.
  Armaturen läser in de nya filerna från Internet.

  Följ instruktionerna på bildskärmen.
  När du uppmanas att släcka och sedan tända armaturen igen, ska du 

vänta i cirka 10 sekunder mellan släckning och tändning. 
  När Junction Box har startats om har PRANA+-golvarmaturen den 

nya programvaran. Omstarten tar cirka två minuter.

Om det inte finns någon programvaruuppdatering tillgänglig ser du 
meddelandet ”No Update Available” på sidan ”Version & Updates”.

9.9.2 Manuell programvaruuppdatering med internt trådlöst nätverk
Förutsättningar

• Golvarmaturen och styrenheten är anslutna till PRANA+-golvarmatu-
rens interna trådlösa nätverk

• Styrenheten har en utforskare
• Styrenheten kan ansluta till Internet

PRANA+-golvarmaturens interna trådlösa nätverk kan inte upprätta någon 
anslutning till Internet. Därför kan armaturen inte kontrollera om en pro-
gramvaruuppdatering är tillgänglig. Det måste du själv kontrollera. För att 
göra detta ansluter du först styrenheten till Prana+-golvarmaturens interna 
trådlösa nätverk och sedan till Internet. För att genomföra uppdateringen 
ansluter du styrenheten till golvarmaturens interna trådlösa nätverk igen. 

Information om hur du ansluter styrenheten till golvarmaturens interna tråd-

Navigering
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lösa nätverk finns i kapitlet ”Ansluta till internt trådlöst nätverk” på sidan 
15.

Den manuella uppdateringen sker alltså i tre steg: 

1. Först kontrollerar du om det finns nya programvaruversioner.  
Jämför den installerade programvaran med versionerna på ESYLUX-si-
dan på Internet.

2. Om en nyare programvara är tillgänglig kopierar du den från 
ESYLUX-webbplatsen till datorn eller en annan enhet med utforskare. 

3. Sedan installerar du den nya programvaran enligt instruktionerna nedan. 

Det går inte att navigera till sparade filer med alla mobila enheter 
med trådlösa nätverksfunktioner. ESYLUX rekommenderar därför att 
du gör den manuella uppdateringen med en dator. 

Så här kontrollerar du om en uppdatering finns tillgänglig:

Du kommer till inställningarna för programvaruuppdatering från startsidan 
genom att klicka på 
< >, <Settings> och <Version & Updates>. 

  På den här sidan visas programvarukomponenternas versionsnum-
mer.

  Anteckna programvarukomponenternas versioner.
  Anslut datorn till Internet. Om din dator ansluter till Internet via trådlöst 

nätverk, växlar du från PRANA+-golvarmaturens interna trådlösa nätverk 
till ditt eget trådlösa nätverk.

  Öppna webbplatsen www.esylux.com med webbläsaren. Därifrån öppnar 
du PRANA+-produktsidan. Du kan även använda sökfönstret.

  På produktsidan hittar du golvarmaturens programvarukomponenter till-
sammans med versionsnumren. Jämför versionsnumren med dem som 
du har antecknat. 

  Om något av versionsnumren på Esylux-webbplatsen är högre än 
versionsnumren du antecknat finns en uppdatering tillgänglig.

Även om du upptäcker flera versionsnummer som är högre på 
Esylux-webbplatsen räcker det med en uppdatering. Uppdateringsfi-
len innehåller i sådana fall flera programvaruändringar.

Så här sparar du uppdateringsfilen:

  Spara filen på datorn genom att klicka på <Download>.  
Alternativ: Klicka på filen med höger musknapp. Välj <Spara som ...> i 
kontextmenyn. 

  Anteckna sökvägen till filerna.
  Du har nu sparat filen inför en manuell uppdatering.

Navigering

 Steg 1: 
jämför

Steg 2: 
spara  

uppdaterings-
filen
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Så här uppdaterar du manuellt:

OBS!

Om uppdateringen avbryts kan Junction Box sluta fungera. 

Under uppdateringen

• får du inte dra ut strömkabeln ur Junction Box
• får du inte dra ut stickkontakten
• får du inte trycka på avstängningsknappen på Junction Box.

  Anslut datorn där uppdateringsfilen finns till det interna trådlösa PRA-
NA+-nätverket (se ”Ansluta till internt trådlöst nätverk” på sidan 15).

  Starta webbläsaren och öppna sidan för golvarmaturen.

  Klicka i en följd på < >, <Settings> och <Version & Updates>.
  Klicka på <Manual Update>.
  Under ”Select File” klickar du på <Sök>.
  Navigera till den plats där du enligt anteckningarna sparat filen och välj 

den sparade uppdateringsfilen.
  På PRANA+-uppdateringssidan visas den valda filen bakom <Välj 

fil>. 
  Klicka på <Start Update>. 
  Följ resten av instruktionerna på bildskärmen. 
  När du uppmanas att släcka och sedan tända armaturen igen, ska du 

vänta i cirka 10 sekunder mellan släckning och tändning. 
  När Junction Box har startats om har PRANA+-golvarmaturen den 

nya programvaran. Omstarten tar ca två minuter.

Steg 3: 
manuell up-

pdatering
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• En kraftfull magnet finns inom räckhåll

Det finns tre fall när det kan vara lämpligt att återställa PRANA+-golvarma-
turen till fabriksinställningarna:

• Du vill radera inställningar som gjorts.
• PRANA+-golvarmaturen reagerar inte längre på kommandon.
• Byte till externt trådlöst nätverk misslyckades. 

Obs! När du återställer till fabriksinställningarna raderas alla inställ-
ningar du gjort sedan den första inkopplingen.

Bild 13. 

1. Avstånd från övre kanten 
ca 3 cm
2. Avstånd från vänstra 
sidan ca 3 cm

3.  Zon för magneten, 
bredd ca 3 cm.

 

1.
2.

3.

Fabriksinställning med magnet

Så här återställer du PRANA+-golvarmaturen till fabriksinställningarna:

  Håll magneten i ena handen.
  Håll magneten mot Junction Box till vänster på framsidan i cirka 15 

sekunder. Placera magneten på ett avstånd på cirka tre centimeter från 
Junction Box övre kant och cirka tre centimeter från dess vänstra sida.

  Stäng av Junction Box och sätt sedan på den igen. 
  När Junction Box har startats om har PRANA+-golvarmaturen åter-

ställts till fabriksinställningarna. Omstarten tar cirka tre minuter.

10 Återställa till fabriksinställningarna
Förutsättningar

• Junction Box är påslagen
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11 Underhåll och rengöring
Armaturen innehåller inga komponenter som kräver något underhåll. Endast 
hela enheten får bytas ut.

OBSERVERA!

Enheten kan skadas om ett felaktigt rengöringsmedel används!

  Använd en luddfri, torr trasa. Rengöringsmedel kan innehålla aggressiva 
ämnen som skadar ytan.

  Dra ut stickkontakten till Junction Box innan du rengör den.

12 Felavhjälpning
Fel Orsak/åtgärd 

Det går inte att tända 
armaturen

• Kontakten från armaturen till Junction 
Box är inte isatt.

  Kontrollera kontakten och sätt i den.

• Junction Box stickkontakt sitter inte i 
uttaget.

  Kontrollera stickkontakten och sätt i 
den.

• Junction Box strömbrytare står på ”från”.
  Ställ strömbrytaren på ”till”. 

• Kabeln från armaturen till Junction Box 
sattes i först när Junction Box slagits på. 

  Anslut först armaturen till Junction 
Box och slå sedan på Junction Box. 
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Fel Orsak/åtgärd 

Det går inte att styra 
med webbläsaren

• Armaturen är inställd på internt trådlöst 
nätverk, styrenheten är inställd på externt 
trådlöst nätverk

  Ställ in styrenheten på internt tråd-
löst nätverk (se ”Ansluta till internt 
trådlöst nätverk” på sidan 15).

• Armaturen är inställd på externt trådlöst 
nätverk, styrenheten är inställd på internt 
trådlöst nätverk.

  Ställ om styrenheten till externt tråd-
löst nätverk (se ”Ansluta till externt 
trådlöst nätverk” på sidan 18). 

• Armaturen och styrenheten är inställda 
på externt trådlöst nätverk och det exter-
na trådlösa nätverket är inte i drift.

  Kontrollera routern till det externa 
trådlösa nätverket, slå på eller starta 
om den. Fråga nätverksadministratö-
ren vid behov.
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13 Tekniska uppgifter

Nätspänning 110 - 230 V AC, 50 - 60 Hz

Anslutning med separat nätdel

Märkeffekt ca 110 W

Inkopplingsström max. 70 A

Energieffektivitetsklass A++ till A

Nominell ström 500 mA vid 230 V

För ljuskälla Lysdiod (ingår) 

Förkopplingsdon EL-FD

Ljussensor och  
närvaroindikering Sensorn riktad nedåt

Färgtemperatur 2700 K - 6500 K (Tunable White)

Ljusutbyte (belysningsarmatur) ca 104 lm/W

Ljusflöde (belysningsarmatur) ca 11475 lm

Strålningsvinkel 95 grader

UGR (bländning) UGR ≤ 16

Färgkvalitetsskalan 80

Flimmerfaktor 0

Färgåtergivningsindex CRI > 80 Ra

Färgtolerans SDCM <3

Färgkvalitetsskalan CQS > 80

Gränssnitt
åtkomstpunkt för trådlöst nätverk 

(802.11 b/g/n), 
EnOcean®-radiosändtagare

Kapslingsklass IP 20

Skyddsklass I

Ung. mått höjd 2 000 mm x bredd 310 mm x 
längd 510 mm

Material i höljet Aluminium

färger krom, vitt pulverlackerat, svart eloxerat

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C–. +40 °C



EG-försäkran om överensstämmelse

D
ok

.-
nr

 B
A

0
0

9
4

9
5

_0
0

39 / 41

SE

Utan ljuskälla Nej. 
Denna ljusarmatur har inbyggda lys-
diodlampor. Armaturens ljuskälla får 
endast bytas av tillverkaren eller en 

servicetekniker som anlitats av tillver-
karen, eller av någon annan person 

med jämförbara kunskaper. 

Inbyggda lysdiodsmoduler
Tillverkare:  
 
Modellnummer: 
Antal 
Märkström 
Försörjningsfrekvens 
Märkspänning 
Märkeffekt 
tc-värde (vid ta = +23 °C): 
tc-punkt:

Modellnummer: 
Antal 
Märkström 
Försörjningsfrekvens 
Märkspänning 
Märkeffekt 
tc-värde (vid ta = +23 °C): 
tc-punkt:

Peter Kremser GmbH & Co KG 
 

YE005895 (Uplight)
2 

700 mA 
> 5 KHz (PWM) 

42 V DC 
28 W 

+50 °C 
se märkning

YE005894 (Downlight) 
1 

1 400 mA  
> 5 KHz (PWM) 

42 V DC 
56 W 

+47 °C 
se märkning

14 EG-försäkran om överensstämmelse
OBS! Härmed förklarar ESYLUX GmbH att produkten PRANA+ golvarmatur 
uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta föreskrifter i direk-
tivet 1999/5/EG. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse 
kan hämtas på:
www.esylux.com.

15 Avfallshantering
Ägare till gamla apparater är enligt lag skyldiga att avfallshantera 
apparaterna på sakkunnigt och föreskrivet sätt. Information får du från din 
stads- eller kommunalförvaltning.
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16 ESYLUX TILLVERKARGARANTI
ESYLUX-produkterna är provade enligt gällande föreskrifter och tillverkade 
med största omsorg. Garantigivaren ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 
1840, D-22908 Ahrensburg (för Tyskland) resp. motsvarande ESYLUX-dist-
ributör i ditt land (en fullständig översikt finns på www.esylux.com) ger tre 
års garanti för tillverknings-/materialfel på ESYLUX enheter, räknat från 
tillverkningsdatum.
Denna garanti gäller oberoende av dina lagstadgade rättigheter gentemot 
försäljaren av enheten.
Garantin omfattar inte normalt slitage, förändringar/störningar till följd 
av påverkan från omgivningen eller transportskador, ej heller skador som 
uppstår på grund av att bruksanvisningen och underhållsanvisningarna 
inte följts och/eller på grund av felaktig installation. Medföljande batterier, 
ljuskällor och laddningsbara batterier omfattas inte av garantin.
För att garantin ska uppfyllas måste enheten omedelbart efter att fel/bris-
ter fastställts sändas i oförändrat skick tillsammans med kassakvitto och 
en kort, skriftlig felbeskrivning i en skyddande förpackning med tillräcklig 
frankering till garantigivaren.
Vid rättmätiga garantianspråk står det garantigivaren fritt att inom rimlig tid 
antingen reparera eller byta ut enheten. Ytterligare anspråk omfattas inte 
av garantin. Garantigivaren ansvarar särskilt inte för skador som uppstår på 
grund av en defekt enhet. Om garantianspråken är obefogade (exempelvis 
efter garantitidens utgång eller om anspråken rör problem som inte innefatt-
as i garantin) kan garantigivaren försöka reparera enheten åt dig till en låg 
kostnad.
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