Så här
gör du

Byta lysrör
Tänk på miljön!
Glödlampor och lysrör
räknas som farligt avfall.
Det är viktigt att förbrukade glödlampor och lysrör
lämnas till återvinningscentralen för återvinning.

Vi vill ge dig bra
service - men vissa
åtgärder ansvarar du
själv för
Som hyresgäst har du
ansvar för att vårda och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och
rensa golvbrunnar och
vattenlås, byta säkringar
och lampor, byta filter i
köksfläkt och batterier i
brandvarnare.
Här bredvid ser du en av
våra gör-det-själv-guider.
Fler finns. Hör av dig till
oss om du behöver en
annan guide än denna.
Alla gör-det-själv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.se.
Frågor? Kontakta vår
centrala felanmälan,
tel.nr 026-24 22 00.

När lysröret i badrumsskåpet eller takarmaturen börjar blinka är det dags
att byta till ett nytt. Det finns många varianter av lysrör, så kontrollera
noga att du köper rätt modell. Lysrör i takarmatur byts enligt samma
princip som i badrumsskåp.
Ett lysrör håller i ungefär tre år. Sedan börjar det att blinka eller så tar det allt längre
tid innan lysröret tänds.
Enklaste sättet att vara säker på att du får rätt modell när du köper nytt lysrör, är
genom att skruva loss det gamla och ta med det till butiken. Skruva också loss den så
kallade glimtändaren. Glimtändaren ser ut som en liten propp och den behövs för att
lysröret ska tändas. Både lysröret och den lilla proppen har troligen suttit lika länge,
så det brukar vara lika bra att byta båda samtidigt.
Kontrollera noggrant att du har stängt av strömmen till lampan innan du börjar
skruva. För att vara på den säkra sidan kan du skruva ur säkringen till badrummet.
Tänk också på att vrida lysröret försiktigt eftersom det är ganska skört.
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Lysrören sitter bakom ett plexiglas/
plastskiva, som antingen lyfts eller
skruvas bort.
Skruva ur lysröret genom att försiktigt vrida röret ett kvarts varv i sitt
fäste. När du vridit det i rätt läge
ska det gå att lossa röret utan att
ta i.
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Bredvid lysröret sitter glimtändaren,
som gör att lysröret tänds. Byt den
samtidigt. Glimtändaren skruvar du
loss genom att vrida den motsols.

Sätt i det nya lysröret genom att hålla
röret vågrätt, och föra det rakt upp så
att piggarna hamnar i skårorna. Vrid
röret tillbaka en kvarts varv tills du hör
ett klickande ljud. Var försiktig så att
inte piggarna går sönder!
Tvätta plexiglaset innan du skruvar
tillbaka det, så får du bättre belysning.

