ALGEMENE AANWIJZINGEN
VOOR
VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN
VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen! Volg daarom
altijd deze aanwijzingen voor een correcte en veilige werking van de lampen
en bewaar ze voor later gebruik.
Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u begint met de installatie, het onderhoud of
de reparatie.
Raadpleeg bij twijfel een vakbekwame elektricien of uw gebruikelijke verkooppunt.
Zorg ervoor dat de lamp altijd volgens de relevante regels wordt geïnstalleerd. Zo
geven bepaalde voorschriften aan dat de installatie van verlichtingsarmaturen
door een erkend vakman moet worden uitgevoerd (b.v. Duitsland).
Informatie op het etiket en in bijgeleverde documentatie.

LET OP HET AANGEGEVEN MAXIMALE VERMOGEN VAN ELKE LAMP.
Draai altijd de schroeven van alle elektrische aansluitingen stevig aan, vooral de
aansluitingen van de laagspanningsdraden (12V) (indien van toepassing).
Controleer voor de installatie de juiste kleuren van de bedrading: blauw (N), bruin
of zwart (L) en indien beschermklasse I, geel/groen (aardleiding).
Gelieve de wandlichten buiten het bereik van kinderen te monteren.
Indien het armatuur op een metalen ondergrond wordt bevestigd , dient dit
oppervlak geaard te zijn of dient de armatuur verbonden te zijn met een aardleiding.
Vermijd overbelasting met elementen die niet tot het armatuur behoren.
Reinig de binnenkant van de lampen met een schone droge doek, gebruik geen schuur‐
of oplosmiddelen. Vermijd het contact van alle elektrische onderdelen met vloeistoffen.
Laat het armatuur afkoelen alvorens het te hanteren.
Zorg ervoor dat leidingdraden en omliggende oppervlakken niet in contact zijn met of
zich niet dichtbij armatuuronderdelen bevinden die in werking een hoge temperatuur
kunnen hebben (lampen, glas, enz.)
Een juiste positionering en bevestiging van schermen en glas.
Houd steeds alle technische specificaties van het armatuur in acht. Raadpleeg altijd de
pictogrammen van het grijze label op de lamp en de pictogrammen op de specifieke
veiligheidsinstructie van elke armatuur.
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OPGELET
Hieronder vindt u de verklaringen van alle pictogrammen zoals vermeld in de
veiligheidsinstructies.

Installeer het armatuur enkel binnenshuis.

Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer (althans
niet in de aangegeven zone).

Het armatuur is geschikt voor montage op normaal ontvlambare
oppervlakten.

Dit artikel is niet geschikt voor rechtstreekse bevestiging op
ontvlambare oppervlakten.

Het armatuur is enkel geschikt voor plafondmontage.

Het armatuur is enkel geschikt voor wandmontage.

Het armatuur is geschikt voor wand‐ en plafondmontage.

Deze lamp bevat onderdelen die warm kunnen worden.

Respecteer steeds de minimumafstand tussen de lamp en de
voorwerpen volgens de numerieke aanduiding.

MAX. …W: gebruik uitsluitend lampen die geschikt zijn voor het
armatuur en overschrijd nooit het aangegeven wattage.
Beschermklasse I: het armatuur is voorzien van aarding. Sluit de
aardleiding (geel/groen) aan op de
met het symbool gemarkeerde klem.
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Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en kan niet op
een aardleiding worden aangesloten.

Strip de draad zoals aangegeven in het pictogram.

Zorg ervoor dat de aardingsdraad steeds langer is dan de
stroomvoerende draden.

Het gebruik van de bijgeleverde hittebestendige kousen is verplicht
over de volledige gestripte draadlengte.

Gebruik een hittebestendige kabel om het armatuur op het net aan te
sluiten.

Het armatuur is niet geschikt voor PLCE‐lampen. (Energiezuinig)
Het armatuur is uitsluitend geschikt voor een lamp met ingebouwde
bescherming of een lagedruklamp.
lagedruklamp Een extra beschermglas is niet
noodzakelijk.

Halogeenlampen mogen niet met de blote hand worden aangeraakt.

Vervang onmiddellijk een gebarsten of gebroken beschermglas en
gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde wisselstukken.

Het armatuur wordt geleverd met twee sets stangen voor montage op
verschillende hoogten.

Dit artikel is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
Het armatuur kan worden gebruikt in combinatie met een dimmer,
tenzij bij gebruik van energiezuinige lampen. Raadpleeg een
vakbekwaam elektricien voor de keuze van het juiste model (vooral
belangrijk bij 12V‐armaturen).
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Het armatuur kan niet worden gebruikt in combinatie met een
dimmer.

Deze lamp is voorzien van een sequentiële digitale regelaar (dit
systeem is niet compatibel met een dimmer).

Deze lamp is voorzien van een sequentiële digitale regelaar met
afstandsbediening (dit systeem is niet compatibel met een dimmer).

Deze lamp is voorzien van een digitale regelaar met
afstandsbediening.

Deze lamp is voorzien van een toetsschakelaar met 3 standen.

Beschermklasse III: het armatuur is enkel geschikt voor zeer lage
spanning (b.v. 12V).

Het armatuur is enkel geschikt voor een rechtstreekse aansluiting op
het elektriciteitsnetwerk.

Het armatuur is enkel geschikt voor PLCE‐lampen. (Energiezuinig)

Enkel een gloeilamp met de aangegeven diameter mag worden
gebruikt. Gebruik nooit een standaard gloeilamp.

Dit artikel is enkel geschikt voor kaarslampen.

Het armatuur is uitgerust met een (smelt)zekering. Indien het armatuur na het
vervangen van de lamp niet functioneert, dient de zekering vervangen te
worden. Als hierbij de interne bedrading aangeraakt moet worden, mag dit
alleen door een vakbekwaam electricien gebeuren.

Het armatuur functioneert met een veiligheidstransformator. Vervang
een transformator alleen door een transformator met identieke
technische specificaties. Raadpleeg hiervoor een vakman of het
verkooppunt.
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Armatuur met tijd‐ en licht instelmogelijkheden. Minimum en
maximum worden aangeduid met een pictogram op de specifieke
veiligheidsinstructie van elke armatuur.
Het armatuur dient horizontaal te worden gemonteerd. Om de
levensduur van de lamp te verlengen, mag de hellingshoek niet meer
dan 4 graden bedragen.
Let erop dat bij de montage van het armatuur geen elektrische
leidingen worden doorboord in muur of plafond.
Indien de lamp op een ingebouwde aansluitdoos in muur of plafond
wordt bevestigd (b.v. in Nederland), moet de doos eerst met een
deksel worden afgeschermd.
De elektrische bedrading mag nooit worden gebogen of tussen de
lamp en het steunoppervlak worden geniet.

IPX1: het armatuur is dropwaterdicht.

IPX3: het armatuur mag worden blootgesteld aan fijne regen (onder
een maximale hoek van 60° t.o.v. de verticale as).

IPX4: het armatuur kan worden blootgesteld aan waterspatten vanuit
willekeurige richting (360°).

IPX5: het armatuur is straalwaterdicht.

IPX7: het armatuur is waterdicht voor grondinbouw.

IPX8: het armatuur biedt bescherming tegen onderdompeling tot de
aangeduide diepte.

IP5X: het armatuur is tegen stof beschermd.
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IP6X: het armatuur is stofdicht.

GARANTIEVOORWAARDEN
Het verlichtingsarmatuur is (net als alle andere artikelen uit het assortiment) ontworpen,
geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsvoorschriften
(EN 60.598 / EG). Bij constructiefouten of materiële gebreken
geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op buitenverlichting
(tenzij anders vermeld op de verpakking). Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen
niet onder de garantievoorwaarden. Schade aan het verlichtingsarmatuur door gebruik
ervan in extreme omstandigheden valt evenmin onder de garantievoorwaarden.
De garantie vervalt indien het verlichtingsarmatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing werd
werd geïnstalleerd, gerepareerd of gewijzigd.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een
verkeerde toepassing of een onjuiste installatie van het verlichtingsarmatuur .

De garantieperiode begint op de datum van aankoop en is alleen geldig
op vertoon van de factuur.
Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
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