
FR   MONTAGE DU PLAFONNIER HELIOS

1. Tracez et découpez dans le plafond une ouverture correspondante au plafonnier HELIOS à 
installer. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Raccordez le ou les transformateurs au plafonnier.
3. Desserrez les vis des attaches de fixation au maximum, en laissant un filet visible.
4. Remontez progressivement les attaches de fixation, les faire pivoter pour les faire passer 

dans le faux plafond, puis les laisser redescendre, pour les faire reposer sur le plafond.
5. Resserrez les vis des attaches de fixation pour maintenir le plafonnier.

NL   MONTAGE VAN DE PLAFONDLAMP HELIOS

1. Traceer en snij uit het plafond de overéénkomstige opening met de te plaatsen HELIOS pla-
fondlamp. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Verbind de transfo(’s) met de plafondlamp.
3. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes zo ver mogelijk los maar laat een deel van de 

schroefdraad zichtbaar.
4. Schuif de bevestigingsplaatjes geleidelijk omhoog en beweeg ze dusdanig dat ze door de 

opening in het vals plafond geraken, dan het geheel laten zakken en ze op de plafond wand 
laten rusten.

5. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes terug vast zodat de plafondlamp vast blijft 
zitten.

EN   MOUNTING OF THE CEILING LAMP HELIOS

1. Trace and cut off the ceiling the correspondent opening to place with the HELIOS ceiling 
lamp. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32, 5x18cm.

2. Connect the transformer(s) with the ceiling lamp. 
3. Unscrew the screws of the mounting plates as far as possible but leave a part of the screw 

thread visible. 
4. Slide the mounting plates up gradually and move them such that they pass through the 

opening in the false ceiling, then put the whole lower and let they rest on the ceiling wall. 
5. Screw back the screws of the mounting plates fixed so that the ceiling lamp hold.

DE   MONTAGE DER DECKENLEUCHTE HELIOS

1. Zeichnen und ausschneiden Sie aus der Decke, die angemessene Öffnüng zum Montage der 
HELIOS-Deckenleuchte. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Verbinden Sie die Transformator(en) mit der Deckenleuchte. 
3. Lösen Sie die Schrauben der Montageplatte so weit wie möglich, aber lassen Sie einen Teil 

des Schraubengewindes sichtbar. 
4. Schieben Sie die Montageclips langsamm nach oben und verschieben Sie schrittweise so, 

daß sie durch die Öffnung in der falschen Decke passieren, dann alles nach unten bringen 
und an der Decke-Wand ruhen lassen. 

5. Schrauben Sie die Montageplatten fest, damit die Deckenleuchte haltet.
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Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinfo  (te lezen en te bewaren) 

 

Deze verlichting is gefabriceerd volgens richtlijnen en europese normen met betrekking 

tot kwaliteit en veiligheid van verlichtingsarmaturen. Een conformiteitsverklaring CE is 

beschikbaar en downloadbaar op onze website.  

 

Omschrijving van de verlichting 

Verlichting te bevestigen op een muur of aan een plafond. Een foto, een tekening en een 

completere beschrijving van de verlichting zijn beschikbaar op onze website. 

 

Bescherming van het milieu 

Onze verpakkingen bestaan voor 100% uit recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. De 

gebruikte gloeilampen moeten teruggebracht worden naar de stortplaats. Deze armatuur 

is hoofdzakelijk samengesteld uit massieve messing. Dit metaal en ander recycleerbaar 

elementen zijn volledig. Na beëindiging van de levensduurte en wanneer U dit apparaat 

deponeert op de stortplaats, zal elk metaal hersmolten en geïntegreerd worden in nieuw 

metaal. 

 

Installatie van de verlichting 

Deze verlichting is enkel bestemd voor binnengebruik, ze dient geïnstalleerd te worden uit 

de buurt van vocht, spatten en warmtebronnen. Deze armatuur mag geïnstalleerd worden 

op brandbare oppervlaktes. Voor de installatie dient U ervoor te zorgen dat uw elektrische 

installatie uitgeschakeld is. Vervolgens de verschillende elementen zorgvuldig uit de 

verpakking halen. 

Al onze armaturen zijn bevestigd aan de muur of plafond met behulp van een fixatieplaat 

(plaatsing met schroeven en pluggen, niet meegeleverd). 

Speciale montage-instructies zijn bijgevoegd met dit document voor sommige van onze 

verlichtingen. Lees dit aandachtig vooraleer U aan de installatie begint. Indien U twijfel 

heeft over de installatie van deze verlichting, contacteer dan een gekwalificeerde 

elektrieker. 

 

De plaatsing of de vervanging van een gloeilamp 

Zorg ervoor dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is tijdens deze operatie. Indien 

nodig, laat de oude gloeilamp 10 minuten afkoelen voordat u deze verwijdert. Plaats, 

zonder te forceren de nieuwe gloeilamp in de fitting. Raak deze niet rechtstreeks aan met 

de vingers, maar door middel van een doekje (vingerafdrukken verminderen de 

levensduurte van een gloeilamp). Bij de keuze van de gloeilamp, gelieve altijd alert te zijn 

voor de maximale, toegestane wattage (W), aangegeven op de labels van de armatuur. Als 

een LED-lamp, bevestigd in de armatuurdefect is, neem dan contact op met uw verdeler. 

 

Onderhoud van de armatuur 

Rook- en stofdeeltjes in de lucht worden aangetrokken door een hittebron en zullen na 

verloop van tijd aanslag op de armatuur doen ontstaan. Wacht tot de armatuur volledig is 

afgekoeld. Reinig de armatuur met een blaadje papier, gedrenkt in een product om de 

vensters te reinigen. Gebruik nooit schuur of oplosmiddelen. Dompel het toestel nooit in 

het water. Indien de draden van het toestel beschadigd zijn, moet U deze laten vervangen 

door een gekwalificeerd elektrieker. Deze verlichting mag niet gewijzigd worden, op risico 

van gevaarlijk gebruik. 
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