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JOI Thermologi LED lampe Varenummer: 41320 
 

Viktige instruksjoner – ta var på disse viktige 
instruksjoner! 

 
Med forbehold om oversettelsesfeil, skrivefeil og annet. Intet ansvar tas av oversetter 
Oslo 19/12-2012 
 
Takk for kjøpte av JOIK, det smarte produktet som omdanner varmen fra et telys til LEDlys, 
ideelet for utendørs kos og middager. 
 

! SIKKERHETSADVARSLER 

 
Alle stearinlys har en innebygget fare i og med at det er en åpen flamme. Uriktig bruk av JOI 
eller et hvilket som helst annet stearinlystilbehør kan føre til brann, skade eller mulig død. 
Vær snill og erkjenn farene for brann og ta følgende forhåndsregler ved bruk av JOI. 
 
La aldri stearinlys brenne uten tilsyn 
La stearinlys være utilgjengelig for barn og kjæledyr 
Hold stearinlys unna brennbart materiale 
Plasser lys og veke stående med veke rett opp 
Klipp veke slik at den er 6 med mer høy 
Unngå urenheter i den flytende stearinen for å unngå oppflamming 
Ikke flytt et brennende lys 
Bruk aldri væske for å slukke lyset 
Anbefalt for utendørs bruk 
 

! Bruk kun et 16 med mer 4-timers telys. Bruk av andre telys eller flytende drivstoff kan 

føre til brann eller skade) 
 
Bruk på et flatt underlag 
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ADVARSEL: BRUK ALDRI LAMPEOLJE, FONDYOLJE ELLER ANDRE FLYTENDE 
DRIVSTOFF I JOI. BRUK KUN ET 16 MM 4-TIMERS TELYS FOR Å UNNGÅ 
OPPFLAMMING, BRANN OG SKADE. 
 

1. Bruksanvisning: 
JOI er enkel å bruke rett ut av esken. Følg ganske enkelt disse enkle steg: 
 

 
1. Bruk kun nye, ubrukte 4-timers telys som er 16 med mer høye. Ikke tenn brukte 

lys på nytt 
2. Plasser JOI på et plant underlag, utendørs 
3. Påse at varmeoppsamleren er på plass før du tenner telyset 
4. Påse at veka er i midten av telyset. 
5. Rett opp veka. 
6. Juster eventuelt vekas lengde til 6 med mer. 
7. Plasser telyset i telysholdern i lampa og tenn telyset 
8. Viktig. La telyset lyse i 45 sekunder med åpen dør. Hvis ikke kan lyset slukke. 
9. Lukk og lås døren. (Smekklås) 
10. La døren være lukket under bruk. 
11. LEDene kan bruke opptil 5 minutter på å tenne. 
12. Unngå å bevege JOI når telyset er flytende. 
13. La telyset kjøle seg ned før du bytter lys 
14. Rens varmeoppsamleren for sot når det trengs (se brukermanualen)* 
 
 
2. Anbefalte telys. 
Du vil få størst glede og enklere bruk av JOI hvis du kun bruker 4-timers telys av god 
kvalitet. Lavkvalitestelys har ofte dårlige veker og disse er heller ikke alltid sentrert i 
telyset. Lavkvalitesttelys kan føre til dårlig funksjon av JOI og ogsåe en sotansamling i 
varmeoppsamleren. 
TIPS: Telys med klare skåler, luktlys og fargede telys vil ikke passe og kan resultere i 
dårlig effekt på JOI 
 
3. Anbefalt bruk 
JOI er laget for å brukes ute. Selv om den er trygg å bruke inne, så kan den fordi 
luftgjennomstrømmingen blir mindre inne enn ute gi noe mindre effekt inne enn ute. 
TIPS:Hvis du bruker JOI i kaldere temperaturer enn 0 grader C, vær forsiktig når du 
justerer det justerbare taket med LEDlys siden all plastikk blir skjørere når det er kaldt. 
 
4. To innstillinger på lyset til utendørs kos. 
JOI tillater en elegant løsning for alle dine behov for utendørs belysning. Løft eller senk 
ganske enkelt lampetaket for å justere mengden lys som trengs for å gjøre det koselig for 
gjestene dine. 
 
Diskré/ambient 
For en mer intim og romantisk innstilling, bruk JOI i lukket funksjon med taket nede. 
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Områdebelysning 
For å bade hele bordet i varmt lys, løft ganske enkelt lampetaket og strekk ut 
teleskoparmene som vist på bildene. 
 
5. JOI vedlikehold 
JOI er utformet og laget for å kunne nytes i mange sesonger så lenge du følger de vedlagte 
instruksjonene. Vask den rustfrie overfaletn jevnlig, så JOI hoder seg vakker. 
Fingeravtrykk og flekker kan enkelt fjernes med vindusvask (Jif Universal for eksempel) 
og litt varmt vann 
 
Fjerne sotansamling 
Under normale bruksforhold vil JOI selv brenne av sotansamlinger i varmeoppsamleren. 
Men dog, sot kan bli samlet opp hvis veka er for høy eller veka ikke ersentrert i midten av 
telyset. Hvis sot samler seg vil du merke at LEDlyset blir svakere. 
Dette kan lett løses ved å fjerne soten fra varmeoppsamleren ved å følge disse enkle 
stegene: 
 

A) La JOI kjøle seg helt ned. 
B) Sett JOI på en avis og bruk hansker, sot er ganske skittent. 
C) Åpne døren 
D) Legg ett tørkepapir over telysholderen for å ta i mot fallend sot 
E) Trekk varmefangerenbeskyttelsen rett ut gjennom døren 
F) Brett et tørke tørkepapr, eller bruk en ren liten malepensel og bruk 

dette til å fjerne sot i mellom platene i varmeoppfangeren 
G) Fjern forsiktig tørkepapiret du la inn i steg D) 
H) Sett tilbake varmeoppfangerdekselet og lukk døren 

 
6. Oppflamming og JOIs sikkerhetsmekanismer. 
Oppflamming i telys kan skje når hele telyset er flytende og stearinen tar fyr. Dette er normalt 
forårsaket av fyrstikkrester eller annet som har falt ned i stearinen. Hvis du oppdager 
oppflamming i JOI –IKKE ÅPNE DØREN. JOI er konstruert for å kutte oksygentilførselen 
og minisere flammen skulle oppflamming skje. Ta vekk eventuelle brennbare ting fra området 
rundt JOI og la flammen brenne ut. La så telyset kjøles eg helt ned og stive og bytt telys. 
 
7. Slukking av telyset 
For å slukke telyset før det er brent utanbefales det å åpne døren og bruke en lyseslukker over 
flammen. Har du ikke tilgang på lyseslukker, pek på lyset med en vannrett finger og blås 
forsiktig langs fingeren. Dette tvinger luften rundt flammen på en slik måte at det minimerer 
faren for stearinsprut. 
La så telyset kjølne og stivne før det tas ut og kastes. Resirkuler aluminiumen. 
Ikke tenn et brukt telys på nytt 
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8. Feilsøkingsguide 
Problem Mulig årsak Løsning 
Telyset slukekr med lukket 
dør 

JOI trenger 
lufgjennomstrømming for å 
virke skikkelig 
Høy luftfuktighet kan også 
hindre 
luftgjennomstrømmingen 

La telyset brenne i 45 
sekunder før du lukker døren 
 
La telyset brenne lenger enn 
45 sekunder før du lukker 
døren 

JOI lar seg ikke tenne. 
Lyset  vil ikke brenne 

Sikkerhetsmekanismen er 
trådd i kraft 

Åpne døren og la JOI kjøle 
seg ned inntil du hører et 
skarpt kepp når 
sikerhetsmekanismen 
tilbakestiller seg. (Ca. 5 
minutter) 

Jeg hørte et skarpt knepp og 
JOI slukket 

Unormal forbrenning av 
Telyset har aktivert 
sikkerhetsmekanismen 

Vent til et nytt knepp viser at 
sikkerhetsmekanismen er 
tilbakestilt, la telyset bli stivt 
og skift dette. Rens bort 
eventuell sot 

Det dugger på innsiden av 
glasset 

Fuktighet kondenserer på det 
kalde glasset inntil JOI blir 
varm 

La JOI brenne, og fuktigheten 
vil forsvinne 

LEDlyset er ille så kraftig 
som før 

Sotansamling på 
varemoppfangeren 
Feil telys med mindre effekt 
 
Ekstrem luftfuktighet eller 
dårlig telys 

Rens varmeoppfanger som i 
punkt 5 
Bruk kun 16 med mer 4-
timers telys 
Skift telys 

Sot eller røyk kommer opp 
gjennom toppen på JOI 

Veka er for lang 
Veka er ikke i senter av 
varmeoppfangeren 

Kutt veka til 6 mm 
Bytt til et telys med veka 
sentret under 
varemoppfangeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


