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GELEVERD MATERIAAL  /  SUPPLIED MATERIAL

TECHNISCHE SPECIFICATIES  /  TECHNICAL SPECIFICATIONS

87 x 12 x 5.5 cm

180 cm  

1.2 kg

eikenhout, messing, 
gepoedercoat staal / 
oak wood, brass, 
powdercoated steel

E14 max. 25W
excl. lichtbron / light bulb 
not included

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 een licht vochtige doek om de 
armatuur te reinigen. 

   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.

   Use a slightly damp cloth to   
   clean the fixture.

At least two people should install this 
product together.



NL
Let op! Laat de armatuur nooit alleen aan de 
stroomkabels hangen. Laat een tweede persoon 
de armatuur dragen tijdens het aansluiten totdat 
de plafondkap weer aan de beugel vastzit. 

Sluit de stroomkabels aan volgens het schema. 

EN
Caution! The fixture must never be suspended 
solely by the power cables. Get a second person 
to take the weight of the fixture while you are 
connecting it up until the ceiling rose is attached 
to the bracket again.

Connect the power cables as shown in the 
diagram.
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NL
LET OP! Schakel altijd eerst 
de netstroom uit voor het 
installeren.

Demonteer de plafondkap. 
Bevestig de beugel aan het 
plafond (pluggen schroeven 
niet inbegrepen). 

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

Dismantle the ceiling rose. 
Attach the bracket to the 
ceiling (wall plugs and screws 
not included).

NL
Bepaal de gewenste lengte voor de 
armatuur en kort de kabels eventu-
eel in. Zet de kabels vast met behulp 
van de schroeven. 

EN
Determine the desired length for the 
fixture and shorten the wires if 
necessary. Fix the wires in place 
using the screws.
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E14

NL
Breng de plafondkap omhoog en 
bevestig deze weer aan de beugel. 

De positie van de vleugels kan 
handmatig worden aangepast door 
de vleugels naar boven of beneden 
te duwen. 

Draai lichtbronnen in de fittingen van 
de armatuur (niet inbegrepen). 

Schakel de netstroom in. 

EN
Raise the ceiling rose back into place 
and attach it to the bracket.

The positions of the wings can be 
adjusted manually by pushing them 
up or down.

Screw light sources (not included) 
into the fixture’s fittings.

Switch the mains power on.

krachtige handeling /
some force required
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