
 
 
 

Bruksanvisning för jordfelsbrytare 
 

Artikelnummer 402-327 
2010-11-05 

 
TEKNISKA DATA 

 
Märkspänning 230V ~ 50Hz 
Maxeffekt 3680 W 
Utlösningsström 30 mA 
Utlösningstid <30 ms 
Skyddsklass IP44 

 
HANDHAVANDE 

 
Användbar till olika elektriska apparater som elverktyg, tvättmaskiner och vattenkokare m.m. Om 
läckström uppstår, stängs strömmen automatiskt av och förhindrar allvarliga olyckor. 
 
Anslutning 
• Sätt i jordfelsbrytaren i vägguttaget med texten rättvänd och anslut därefter apparatens kontakt 

direkt i den. Fungerar med alla sorts apparater som ansluts till vägguttag.  
• Tryck kort på ”RESET” och brytaren är nu klar. Brytaren slår ifrån när läck- eller felströmmar 

uppstår.  
• Jordfelsbrytaren är utrustad med nollspänningsutlösare och måste återställas manuellt vid 

strömavbrott. 
 
Funktionstest 
Före användning gör en funktionstest enligt följande: 
1. Tryck på TEST. Jordfelsbrytaren bryter och indikerar svart i indikatorfönstret. 
2. Tryck RESET för att återställa strömmen och indikatorfönstret blir åter rött. 
 
VIKTIGT! 
• Gör funktionstest enligt ovan innan användning. Om jordfelsbrytaren löser ut då apparat anslutits 

kan det vara fel på apparaten. Använd då inte apparaten innan någon sakkunnig har undersökt 
den. Om jordfelsbrytaren inte löser ut när man gör testet är det något fel på den. Var god kontakta 
inköpsstället för råd. 

• Notera att användning av jordfelsbrytare är ett extra skydd och att den inte får användas i stället 
för normal elsäkerhet. 

 
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella 
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88. 
Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA 
www.jula.se 

 



 
 
 

Bruksanvisning for jordfeilbryter 
 

Artikkelnummer 402-327 
2010-11-05 

 
TEKNISKE DATA 

 
Merkespenning 230V ~ 50Hz 
Maks. effekt 3680 W 
Utløsningsstrøm 30 mA 
Utløsningstid <30 ms 
Beskyttelsesklasse IP44 

 
BRUK 

 
Kan brukes til ulike elektriske apparater som el-verktøy, vaskemaskiner og vannkokere mm. Hvis det 
oppstår lekkasjestrøm, stenges strømmen automatisk av og forhindrer alvorlige ulykker. 
 
Tilkobling 
• Sett inn jordfeilbryteren i vegguttaket med teksten riktig vei, og koble deretter apparatets kontakt i 

den. Fungerer med alle typer apparater som kobles til vegguttaket.  
• Trykk kort på RESET, og bryteren er klar, bryteren slår seg fra hvis det oppstår lekkasje- eller 

feilstrøm.  
• Jordfeilbryteren er utstyrt med nullspenningsutløser og må tilbakestilles manuelt ved strømbrudd. 
 
Funksjonstest 
Før bruk foretas en funksjonstest som beskrevet nedenfor: 
1. Trykk på TEST-knappen, jordfeilbryteren bryter og viser svart i indikasjonsvinduet. 
2. Trykk på RESET for å tilbakestille strømmen, indikatorvinduet blir rødt igjen. 
 
VIKTIG! 
• Foreta funksjonstestet som ovenfor før bruk. Hvis jordfeilbryteren løser ut når et apparat kobles til, 

kan det være feil på apparatet. Ikke bruk apparatet før en sakkyndig person har undersøkt det. 
Hvis jordfeilbryteren ikke løser ut når man utfører testen, er det en feil på den. Ta kontakt med 
innkjøpsstedet for å få råd. 

• Legg merke til at bruk av en jordfeilbryter er en ekstra beskyttelse, men den må ikke brukes som 
en erstatning for vanlig el-sikkerhet. 

 
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, 
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34. 
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 
www.jula.no 

 

 


