
Návod na výměnu Ram Spotlight žárovky 
 

Pro výměnu je možné použít dva způsoby. Můžete použít horkou vodu, nebo stlačený vzduch. Postupy pro výměnu jsou 

uvedeny níže. 

 

1) Výměna pomocí horké vody 

 
Odšroubujte matku tlačítka na krytu a dejte stranou. Ve větší nádobě ohřejte vodu. Vodu přiveďte téměř k varu a odstavte. Do 
ještě horké vody ponořte do hloubky cca. 5 cm a na 1 minutu gumový kryt lampou ke dnu. Tímto nahřejete gumový kryt, který je 
pak pružnější. Vyjměte světlo z vody, jakmile to teplota umožní, přetažením zpět gumové obruby vytlačte žárovku ven. Před 
odstraněním žárovky si povšimněte, jak je provedeno elektrické připojení pro následné připojení nové žárovky.   
Nepoužívejte žádné železné páčidla pro snadnější vyjmutí žárovky, mohlo by dojít k poškození lampy.  
Před vložením nové žárovky doporučujeme potřít gumovou obrubu z vnitřní strany tekutým mýdlem, nebo opět ponořit do 
horké vody, aby se Vám lépe nová žárovka vkládala. Novou žárovku nasazujte od spodní strany, kde je umístěn kulový čep  
následně pak pokračujte směrem vzhůru.  
 
 

2) Výměna pomocí stlačeného vzduchu 

 

Pro tuto metodu používejte ochranné brýle! Lampu položte reflektorem směrem dolů na složený ručník, který musí být položen 
na rovné ploše. Odšroubujte matku tlačítka na krytu a dejte stranou. Lehce zatlačte vypínač, aby vznikl v krytu otvor pro vtlačení 
vzduchu.  Umístěte přes otvor trysku pistole se stlačeným vzduchem. Při plnění vzduchem doporučujeme použít ruku 

pro lepší utěsnění otvoru.  Tlak bude plnit prostor, až se žárovka uvolní. Někdy stačí pouze krátký interval plnění a žárovka se 
uvolní. Otvorem po vyjmutí žárovky, umístěte zpět vypínač a opětovně zajistěte maticí. 
Před vložením nové žárovky doporučujeme potřít gumovou obrubu z vnitřní strany tekutým mýdlem, nebo ponořit do horké 
vody, aby se Vám lépe nová žárovka vkládala. Novou žárovku nasazujte od spodní strany, kde je umístěn kulový čep  následně 
pak pokračujte směrem vzhůru. 
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