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A.
B.
C.

D.

E.
F.

armatuur / fixture
fitting
lange staalkabels (3) / long 
steel cables (3)
korte staalkabels (3) / short 
steel cables (3)
plafonddoos / ceiling rose
schroeven (2) en pluggen (2) / 
screws (2) and plugs (2)

A.

B.

E.

C. D.

F.

GELEVERD MATERIAAL  /  SUPPLIED MATERIAL

TECHNISCHE SPECIFICATIES  /  TECHNICAL SPECIFICATIONS

ø 75 x 90 cm

400 cm

4.7 kg

polyester garen, gecoat 
staal / polyester yarn, 
coated steel

E27 max. 75W
excl. lichtbron / excl. light 
source 

afmeting / dimensions 

kabellengte / cable length 

netto-gewicht / net weight

materialen / materials 

fitting / lamp holder 

NL
Neem voor het installeren deze handleiding en 
de bijgeleverde veiligheidsinstructies door. Volg 
en bewaar beide. 

Gebruik geen vocht, schoonmaakmiddelen of 
apparaten om de armatuur te reinigen. Blaas 
eventueel stof voorzichtig van de draden af.

     Voer deze installatie met 
     minimaal twee personen uit.

EN
Read this manual and the safety instructions 
provided before fitting this unit. Both should be 
followed and kept for reference.

Do not use damp materials, cleaning products or 
equipment for cleaning the fixture. Blow any dust 
carefully off the wires.

     At least two people should 
     install this product together.

Wij adviseren een LED Globe 125 lichtbron te gebruiken. / 
We recommend using a LED Globe 125 light source.

LET OP!
Laat de bescherming om 
de armatuur zitten.

IMPORTANT!
Leave the protector 
around the fixture.
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NL
Haal de uiteinden van de 
lange staalkabels door 
de bovenste ring van de 
armatuur. 

EN
Insert the ends of the 
long steel cables 
through the upper ring of 
the fixture.

OFF

NL
LET OP! Schakel altijd eerst de netstroom 
uit voor het installeren.

Demonteer de afdekplaat van de plafondkap. 
Bevestig de plafonddoos met behulp van de 
pluggen en schroeven. De meegeleverde 
pluggen zijn geschikt voor beton en steen. 
Sluit de kabels aan.

EN
IMPORTANT! Always switch the mains 
power off before installing.

Remove the cover plate from the ceiling 
rose. Fix the ceiling rose in place using the 
plugs and screws. The plugs that are 
provided are suitable for concrete and for 
stone. Connect up the wires.

NL
Draai de onderdelen E2 van de 
kabelstoppers af. 

Draai onderdeel E3 van onderdeel E2 iets los 
en bevestig deze aan de uiteinden van de 
staalkabels. 

EN
Unscrew parts E2 from the cable stops.

Loosen part E3 from part E2 a little and 
attach it to the ends of the steel cables.

E2

E3

E2
E1
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NL
Verwijder de kartonnen onderdelen van de 
armatuur en til de bovenste ring voorzichtig 
op. Haal de staalkabels door de sleuf van 
onderdeel E1 en draai onderdeel E2 in E1. 

Door middel van onderdeel E3 ingedrukt te 
houden krijgen de staalkabels 
bewegingsvrijheid en kan de juiste lengte 
worden bepaald.

Hang de armatuur op de gewenste hoogte en 
waterpas. Draai vervolgens onderdeel E3 goed 
vast. Knip daarna de staalkabels desgewenst 
af. (Houd er rekening mee dat onderdeel E3 nu 
niet meer losgedraaid dient te worden.)  

EN
Remove the cardboard parts of the fixture and 
lift the upper ring up carefully. Pass the steel 
cables through the groove on part E1 and 
screw part E2 into E1.

The steel cables are free to move if part E3 is 
kept pressed in and the correct length can be 
set.

Hang the fixture at the desired height and level 
it. Then tighten part E3 firmly. The steel cables 
can then be cut to length if desired. (Allow for 
the fact that part E3 must then no longer be 
unscrewed.)

E2

E1

E3

NL
Haal de kabel van de fitting 
door het dopje en de 
afdekplaat van de 
plafonddoos.

EN
Push the wire of the fitting 
through the stopper and the 
cover plate of the ceiling rose.
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NL
Let op dat de afdekplaat niet op de draden van de 
armatuur valt tijdens het ophangen van de fitting. 

Zorg ervoor dat de lichtbron uiteindelijk tussen de 
twee middelste ringen uitkomt.

NL
Bepaal de juiste hoogte en haal 
de kabel van de fitting door de 
trekontlasting van de 
plafonddoos. Draai de schroef 
op de trekontlasting goed aan. 
Sluit de kabels aan volgens het 
schema. 

EN
Determine the correct height 
and pass the cable of the fitting 
through the strain relief in the 
ceiling rose. Then tighten the 
screw on the strain relief fully.
Connect the wires up as shown 
in the diagram.

suggestie /
suggestion

EN
Be careful that the cover plate does not fall onto 
the wires of the fixture while hanging the fitting.

Make sure that the final position of the light source 
is between the two middle rings.

L

N

L

N
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NL
Haal de kabels door de sleuven van de afdekplaat. Monteer de 
afdekplaat op de plafonddoos.

Schakel de netstroom in. 

Met behulp van de korte staalkabels kan de onderste ring aan de 
bovenste worden opgehangen. 

EN
Pass the cables through the slots in the cover plate. Fit the cover 
plate onto the ceiling rose.

Switch the mains power on.

The short steel cables can be used for hanging the lower ring 
from the upper ring.


