Bloem

hanglamp
Originele gebruiksaanwijzing
Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Instructies

Lees vóór gebruik de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies
aandachtig door, om de lamp op juiste wijze te kunnen gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk
voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van
deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

•• Let op! Voor het begin van de montagewerkzaamheden dient u de stroom uit te schakelen. Dat wil zeggen, de zekering uitdraaien
of de stroomschakelaar op ‘UIT’ zetten.
Controleer dit met een spanningsmeter.
•• Volg de instructies van de montagetekening.
•• De lamp is uitsluitend geschikt voor vaste
montage, bij voorkeur op een centraaldoos.
Indien dit niet mogelijk is en de lamp elders
bevestigd wordt, gebruik dan een spanningzoeker of leidingzoeker om ervoor te zorgen
dat er geen leidingen worden doorboord.
•• Het product niet aansluiten met een flexibel
snoer. Mocht u niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over
aan een vakman.
•• De lamp moet op een veilige manier aan het
plafond bevestigd worden. Het montagepunt moet in staat zijn om tenminste 5 maal
het gewicht van de lamp te kunnen dragen.
•• Deze lamp moet worden geaard. Deze
aarddraad (geel-groen) moet op de met
gemarkeerde klem op de fitting worden
aangesloten.
•• Lichtbronnen (met name gloeilampen) ontwikkelen tijdens het gebruik hoge temperaturen; bij ondeskundig gebruik verhoogt u
het risico op brand.
•• De lamp is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Stel de lamp in geen geval bloot
aan regen, vocht of extreme temperaturen.
Vermijd vochtige ruimtes zoals badkamer,
keuken, garage alsook stoffige ruimtes.
•• Dek de lamp niet af. Textiel, papier of andere
licht ontvlambare materialen kunnen brand
veroorzaken.

•• Het product mag niet worden veranderd.
Elke verandering doet het keurmerk teniet
en kan het product onveilig maken.

Vervanging van de lichtbron

•• Zet de schakelaar waarop de lamp is aangesloten in de uit stand.
•• Verwijder de lichtbron. Pas op! De lichtbron
kan heet zijn. Raak de lichtbron pas aan als
deze voldoende is afgekoeld.
•• Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting.
Gebruik een lichtbron met de juiste fitting
en het maximaal aangegeven wattage (zie
hoofdstuk ‘Specificaties’).

Onderhoud

•• Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de
lamp komen. De lamp kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.

Specificaties
Afmeting:
Ø 40 cm

Lichtbron:
1 x E27 max. 60W
Voeding:
230V ~ 50Hz
Artikelnummer:
433298

Symbolen
Deze lamp is voorzien van een E27
fitting.

Dit artikel is alleen geschikt voor
gebruik binnenshuis.

Elektrische klasse 2: dubbele
isolatie. Deze lamp hoeft niet te
worden geaard.

Dit product mag niet bij het gewone
huisvuil worden weggegooid.
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