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Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en 
huisdieren.
Zorg dat de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld voor 
installatie of verwijdering.
Het apparaat is bedoeld voor binnenshuis gebruik onder 
droge omstandigheden. 
Behandel het apparaat zorgvuldig. Het apparaat is kwetsbaar. 
Het kan gemakkelijk breken als het op de grond valt.
Open het apparaat nooit. Reparaties of onderhoud mogen 
alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Het aanraken van de elektrische onderdelen binnenin kan 
een elektrische schok veroorzaken als het product is 
aangesloten op een voedingsbron.
Wanneer de lamp is ingeschakeld, wordt deze warm omdat 
het licht uitstraald. Raak de lamp niet aan als de stroom is 
ingeschajeld, om te voorkomen dat uw handen verbranden. 
Bescherm uw ogen en kijk niet rechtstreeks in het 
verlichtingsprisma wanneer het apparaat in werking is.

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door 
voordat u het apparaat voor de eerste keer geb-
ruikt en bewaar de instructies voor toekomstig 
gebruik.



Haal de discolamp uit de verpakking en plaats de doos op 
een geschikt oppervlak.
Schroef de lamp (E27 max. 3W) in de the lamphouder.
Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik de aan-/uitsch-
akelaar om de discolamp in/uit te schakelen.
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Reiniging en onderhoud
1. Om het risico op elektrische schokken en brandwonden te 

voorkomen, dient u de voeding uit te schakelen en te 
wachten totdat de lamp is afgekoeld alvorens te installeren,

Lees vóór installatie of gebruik zorgvuldig alle 
instructies om veiligheidsrisico’s, storingen of 
schade te voorkomen. Neem in het geval van 
twijfel contact op met een bevoegde elektricien.
De vermelde spanning van AC 230V moet overeenkomen met 
de spanning van uw lichtnet.
Als dit niet het geval is, sluit de lamp dan niet aan.

De lamp installeren
Opgelet: Zorg ervoor dat de elektriciteit is 
uitgeschakeld bij de voedingsbron voordat u 
begint met de installatie.
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verwijderen of reinigen.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de aan-
/uitschakelaar nooit blootleggen of proberen voorwerpen 
erin te steken.
Laat de lamp niet in direct contact komen met water.
Draag de lamp altijd door het plastic gedeelte vast te 
houden.
Indien nodig kan de lamp worden gereinigd met een 
schone, droge of ietwat vochtige doek.
Opgelet: a.u.b. uitschakelen vóór het reinigen.
De discolamp dient op een droog en schoon oppervlak te 
worden geplaatst.
De lamp is uitsluitend ontworpen voor gebruik 
binnenshuis.
Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze
armatuur beschadigd is, mag deze uitsluitend worden 
vervangen door de fabrikant, diens 
servicevertegenwoordiger of een gelijkaardig 
gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties
te voorkomen.



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de 
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet 
correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool 
betekent dat elektrische en elektronische apparatuur 
niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk 
moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of
elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations 
of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis 
worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de 
technische afdeling van uw gemeente.
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder 
enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S


