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Montagehandleiding / Instruction manual

GELEVERD MATERIAAL / MATERIALS SUPPLIED

A.

A.
B.
C.
D.
E.

B.

C.

MET KABEL /
WITH CABLE
x
armatuur / fixture
x
beugel / bracket
x
onderdelen / components
x
kabel / cable
x
kabelgeleider / cable guide

D.

E.

ZONDER KABEL /
WITHOUT CABLE
x
x
x

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

afmeting armatuur /
dimensions fixture

32.3 x 30 x 20.1 cm

kabellengte / cable length

400 cm

netto-gewicht / net weight

0.76 kg

materialen / materials

geanodiseerd aluminium /
anodized aluminium

fitting / lamp holder

E14 max. 40W
excl. lichtbron / light bulb
not included

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.
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.
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MET KABEL / WITH CABLE
NL
Bevestig de beugel aan de
wand met de lange zijde naar
boven. Let op, de
meegeleverde pluggen zijn
geschikt voor beton en steen.

EN
Attach the bracket to the wall,
with the long side up. Please
note: the supplied dowels are
suitable for concrete and
stone.

NL
Het bevestigen van de kabel:
Draai de moer en de tandveerring los
en haal deze van de kabel af. Breng het
uiteinde van de kabel door de opening
aan de onderkant van de armatuur en
druk de trekontlasting in de opening.

EN
Attaching the cable:
Unscrew the bolt and serrated lock
washer and remove from the cable.
Insert the end of the cable in the
opening at the bottom of the fitting and
press the strain relief in the opening.

Bepaal de juiste lengte voor de kabel en
zet de trekontlasting vast. Breng het
uiteinde van de kabel weer door de
tandveerring en de moer, en draai deze
vast.

Determine the right length for the cable
and reattach the strain relief again.
Reinsert the end of the cable in the
serrated lock washer and the bolt, and
screw tightly.
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L

N

N

NL
Sluit de kabels aan volgens het schema.
Bevestig de armatuur op de beugel en zet deze vast met
behulp van de meegeleverde schroeven en inbussleutel.
EN
Connect the cables as shown in the diagram.
Attach the fitting to the bracket and use the supplied
screws and Allen wrench to attach it.

NL
Monteer de kabelgeleider aan de wand. Breng de kabel
door de kabelgeleider en zet deze vast.
Draai een lichtbron (niet inbegrepen) in de fitting van de
armatuur. Sluit vervolgens de stekker aan op de
netstroom.
EN
Assemble the cable guide to the wall. Insert the cable in
the cable guide and attach.
Insert a light source (not included) in the lamp-holder
and connect the cable to the mains current.
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ZONDER KABEL / WITHOUT CABLE
NL
LET OP! Schakel altijd eerst de
netstroom uit voor het installeren.

OFF

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

NL
Bevestig de beugel aan de wand met de korte
zijde naar boven. Let op, de meegeleverde
pluggen zijn geschikt voor beton en steen.
Sluit de kabels aan volgens het schema.
EN
Attach the bracket to the wall, with the long
side up. Please note: the supplied dowels are
suitable for concrete and stone.
Connect the cables as shown in the diagram.
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L

N

N
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NL
Bevestig de armatuur op de beugel en zet
deze vast met behulp van de meegeleverde
schroeven en inbussleutel.
EN
Attach the fitting to the bracket and use the
supplied screws and Allen wrench to attach it.

NL
Draai een lichtbron (niet inbegrepen) in de fitting van de
armatuur. Sluit vervolgens de stekker aan op de netstroom.
Schakel de netstroom in.
EN
Insert a light source (not included) in the lamp holder and
connect the cable to the mains current.

E14

Switch on the mains current.
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