
        
 

Produktblad och instruktion för BEL100 
 

Belysningen monteras in av Nordhem innan leverans för att säkerställa täthet och funktion. 
 
 
 
Belysningssatsen innehåller LED lampa, styrenhet och knapp. 
Den ska kopplas in med fast anslutning till en kopplingsdosa i klass IP65. 
1-fas 230vAC 6A. Eftersom enheten är dubbelisolerad ska ingen jordkabel anslutas. 
 
 
Lampan har 11 färger och man stegar igenom dessa genom att trycka på knappen. Färgerna kommer 
i följande ordning: 

1. Vit 
2. Ljusblå 
3. Blå 
4. Violett 
5. Chockrosa 
6. Röd 
7. Risa 
8. Orange 
9. Gul 
10. Äpplegrön 
11. Grön 

 
 
 
Fortsätter man trycka kommer man till programmen som automatiskt går runt i cykler tills man väljer 
att gå vidare eller stänga av. Programmen kommer i följande ordning och har färger och tider enligt 
nedan: 
 

 Energi 
o Röd 30sek 
o Orange 30sek 
o Gul 30sek 
o Vit 30sek 
o Gul 30sek 
o Orange 30sek 

 Tonic 
o Gul 30sek 
o Röd 30sek 
o Grön 30sek 

 Relax 
o Blå 30sek 
o Grön 30sek 
o Vit 30sek 
o Grön 30sek 



        
 

 Sol 
o Gul 20sek 
o Orange 15sek 
o Gul 20sek 
o Ljusblå 15sek 
o Gul 20sek 
o Vit 15sek 

 Dröm 
o Grön 60sek 
o Blå 60sek 
o Ljusblå 60sek 
o Vit 60sek 
o Orange 60sek 
o Röd 60sek 
o Violett 60sek 

 
Ett lätt tryck på knappen gör att man kommer vidare till nästa program. Håller man inne knappen i 
2sek så stängs lampan av. 
 
Underhåll 
Det finns inget man behöver göra i underhållsväg förutom att torka av knapp och lampa om man har 
hårt vatten efter varje gång badkaret har använts. 
 
LED-signaler 

 Om ingen blå indikatorlampa lyser på knappen så finns ingen el fram. Kolla säkringar etc. 

 En dimmad blå lampa visar att el finns fram och enheten är i standby-mode. 

 Klart lysande blå lampa lyser när systemet är igång. 
 
Det finns en automatisk timer som kopplar av systemet efter 8h om man lämnat det på. 
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