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Overige informatie:
Sluit deze lamp niet aan op het verlichtingscircuit - gebruik een stekkerdoos met zekering. 
Deze lamp moet geaard zijn.  Neem contact op met een bevoegde elektricien om dit voor je te installeren.
Controleer bij nieuwe installaties voordat je gaat boren dat er geen  bestaande elektra-kabels in de muur verwerkt zijn.

Brandgevaar
Hang op min. 15cm afstand van brandbare materialen en onderdelen. 

Benodigd gereedschap;
Zorg voor de juiste elektra-gereedschappen en onderdelen voordat je begint.

Veiligheidsinformatie

- Werk nooit aan een elektrische installatie, waar nog spanning op staat. Voordat je werkzaamheden verricht moet je eerst 

de elektriciteit uitschakelen door de hoofdschakelaar om te zetten.

- Dit product is NIET dimbaar

- Laat dit product door een bevoegde elektricien installeren.

- Kijk nooit direct in de lichtbron.

- Breng geen wijzigingen aan aan het product tenzij dit in deze instructies wordt aangegeven.

- Aanvullende wijzigingen aan het product maken uw garantie met onmiddellijke ingang ongeldig.

- Voorafgaand aan de installatie moet je deze handleiding aandachtig lezen.

- IP44 – geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis.

- Inspecteer het product vóór installatie op eventuele schade.

Lees a.u.b eerst onze basis informatie over elektra en veiligheid!
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Voordat je werkzaamheden verricht moet je 
eerst de elektriciteit uitschakelen door de 
hoofdschakelaar om te zetten. 
UIT

Schroef het achterpaneel los.

Schroef de lamp in de E27 fitting. 

Schroef het achterpaneel weer vast. 
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Zoals afgebeeld druk je de voedingskabel  door de 
centraaldoos van de lamp en sluit je dit aan op 
het aansluitblok van de lamp zelf.
1. Verbind de BRUINE  draad (fasedraad)met 
het ‘’L’’ gemarkeerde aansluitblok.
2. Verbind de BLAUWE draad (nuldraad) met 
het “N”  gemarkeerde aansluitblok.
3. Verbind de GELE / GROENE draad 
(aardedraad) “E” gemarkeerd aansluitblok.
Bevestig vervolgens de centraaldoos  aan de muur 
en let daarbij op dat de draad niet per ongeluk 
vastgepind zit.

Schroef de lamp fitting nu op de 
bevestigingsplaat van de lamp zelf.

Let op: het achterpaneel kan naar boven of naar 
beneden worden gemonteerd maar zorg ervoor 
dat het lekgat onderaan zit. 
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Je kunt de hoofdschakelaar nu 
omzetten en de lamp kan worden 
gebruikt.

Her vervangen van een gloeilamp

Schakel eerst de elektriciteit uit door de 
hoofdschakelaar om te zetten.
UIT

Schroef de bovenkant van de fitting los en 
verwijder de oude gloeilamp en vervang 
deze met een nieuwe. Schroef de 
bovenkant van de fitting weer vast.

Je kunt de hoofdschakelaar nu 
omzetten en de lamp kan worden 
gebruikt.
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Garantie Informatie:

Verwijderen & recyclen:

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) is de richtlijn van de Europese 
Gemeenschap.

2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) die, samen met de RoHS-richtlijn 2002/95 / EG, 
werd een Europese wet in februari 2003.

De WEEE-richtlijn heeft tot doel de hoeveelheid geproduceerde elektrische apparatuur te verminderen en iedereen aan te 
moedigen om artikelen her te gebruiken, recyclen en/of herstellen.

Ter ondersteuning van deze richtlijnen en voor de veiligheid van het milieu, gooi geen elektrische apparatuur weg met inbegrip van 
apparatuur gemarkeerd met de onderstaande symbolen.

Bij het vervangen van oude elektrische apparaten, is de winkelier wettelijk verplicht om de oude apparaten gratis terug te nemen.

Je  kunt je oude elektrische apparaten ook gratis recyclen in uw plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op de gemeente voor 
meer informatie en advies.

LDG, Unit 1, Burnley, BB11 5UB

• De besteldatum geldt als begin van het garantietermijn
• De garantieperiode is gebaseerd max. 4000 uren per  jaar. In geval van meer dan 4000 uren per jaar zal de garantieperiode  
pro-rata worden aangepast.
• Loonkosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie.
• De garantie is alleen geldig als producten op de juiste wijze worden geïnstalleerd en gebruikt zoals gespecificeerd in deze 
handleiding.
• Alle vragen over de garantie moeten worden gesteld via afdeling klantenservice. 
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