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Lees deze korte handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later 
gebruik op een toegankelijke plaats! 
  

  VEILIGHEIDSVERWIJZINGEN 
  
Niet- naleving van de veiligheidsinstructies kan tot levens-, 
verbrandings- of brandgevaar leiden! 
 Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een 

erkend electricien. 
 Het product mag niet veranderd of gemodificeerd worden. 
 Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen. 
 Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken. 
 In het geval van fout mag u het product niet meer aanraken. Product 

meteen uitschakelen door de externe lichtschakelaar te bedienen of door 
de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!  
Er bestaat een geval van fout indien 
 er zichtbare beschadigingen zijn.  
 het product niet foutloos werkt (bv. indien het flikkert). 
 het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.  
 er brandlucht ontstaat. 
 er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan 

aanliggende vlakken). 
Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd 
gerepareerd en gecontroleerd! 

 Het product is niet voor het gebruik door kinderen bestemt. Stel zeker, dat 
kinderen door het product niet gewond kunnen raken, b. v. brandwonden 
door hete oppervlakten of elektrische schok. 

Verdere veiligheidsaanwijzingen zijn met dit symbool:  . 
  
GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN 
  
Dit product dient alleen voor verlichtingsdoeleinden en mag: 
 uitsluitend met een spanning van 100-240V ~50/60Hz gebruikt worden. 
 slechts overeenkomstig met beschermklasse I (een) aangesloten 

worden. 
 uitsluitend op een stabiele, vlakke en kiepveilige ondergrond vast 

gemonteerd gebruikt worden. 
 uitsluitend op normale, c.q. niet ontvlambare oppervlakten (F- symbool) 

gebruikt worden. 
 alleen in droge omstandigheden, dus niet: 

 in vochtige ruimtes of plaatsen waar het vuil kan worden. 
 op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid gebruiken. 

 mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden 
blootgesteld. 

  
GEBRUIK 
 
 146522: D.m.v. de schakelaar kunt u de lamp in- en uitschakelen. 

 
 
 
 
 
 
 

INSTANDHOUDING EN VERZORGING 
  
Lichtbron 
 LED verlichting heeft bij normaal gebruik, een extreem lange levensduur. 

Wanneer er toch schade of storingen optreden, dient u zich tot de erkende 
vakman te wenden. 

  
Verzorging 

 Schakel eerst het complete product spanningsvrij en laat het afkoelen, voor 
u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoert. 
 Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes 

schoonmaken. Ook a.u.b letten op eventueel bijgevoegde onderhoud- en 
schoonmaakaanwijzingen. 

  
OPSLAG EN AFVALVERWERKING 
  
Opslag 
 Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische 

belasting worden opgeslagen. 

 Na een vochtige of vervuilde opslag mag het product pas na een 
statustest door een erkend elektricien gebruikt worden. 

Afvalverwijdering (Europese Unie)  
 Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit 

symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE, 2003/108) via 
elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor 
elektrisch afval te worden verwijderd! 

  
MONTAGE (slechts door een erkend electricien!) 
  

 Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat 
enig werk uit wordt gevoerd!  

 Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of 
definitief als toebehoren worden beschreven! 

 Controleren of er losse onderdelen in het product zijn. Indien dit het geval is 
en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet worden 
geïnstalleerd of gebruikt. 

 Het bijgaande bevestigingsmateriaal slechts gebruiken als het geschikt is 
voor de montageondergrond. Indien dit niet get geval is, bevesti-gingsmateriaal 
gebruiken dat geschikt is voor de montagondergrond. 
  
Uitpakken 
 Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming 

verwijderen. 
 Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te controleren of 

alle onderdelen van het product voltallig zijn. 
  
Montageplaats 
 146512: Het product is slechts geschikt voor montage aan de muur en het 

plafond. 
 146522: Het product is slechts geschikt voor inbouw in de muur. 
 LED reageren gevoelig op hoge temperaturen! Voor het inzetten op de 

temperatuur letten die in de bedrijfsruimte wordt verwacht. Deze mag de 
toegelaten omgevingstemperatuur (ta=25°C) van het product niet 
overschrijden. 
 

 
 
 
 
 

Afzonderlijke stappen in de montage (voor montage geheel doorlezen) 
 Monteer de lamp zoals in de afbeelding wordt getoond. 
 146522: Inbouwopening markeren en uitsnijden. Let erop dat u de 

toevoerleiding niet beschadigt. De noodzakelijke uitsnijding bedraagt:  
     Ø: 6,8 cm 
 Elektrische aansluiting 

 Het product moet door een veelpolige scheiding van het 
elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden. 

 146512: Verbind voor de elektriciteitsaansluiting de zwarte of bruine 
draad (buitenleiding) van de aansluitleiding en de blauwe draad 
(neutrale leiding) van de aansluitleiding met de 230V klemmen (PRI 
~) op het voorschakelapparaat. De groengele draad 
(beschermleiding) van de aansluitleiding wordt met de aardingsklem 

 van het product vastgeschroefd. 
 146522: Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of 

bruine draad (buitenleiding) van de aansluitleiding met klemmetje L 
en de blauwe draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met 
klemmetje N. De groengele draad (beschermleiding) van de 

aansluitleiding wordt met de aardingsklem  van het product 
vastgeschroefd. 

 Gelieve onberispelijke functie en veilig houvast van de lamp te 
verifiëren! 
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