FR PLACEMENT DE L’ABAT-JOUR KAMOSI S
Avant de placer l’abat-jour, fixez la patère de fixation au mur, raccordez les câbles
d’alimentation et refermez l’applique au moyen des vis latérales.
Attention. P our placer l’abat-jour, commencez par le glisser latéralement à l’intérieur de
l’arche jusqu’à toucher les strips LED. (Fig.1)
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Pour éviter de les endommager, il convient de relever le côté de l’abat-jour en le forçant
légèrement (Fig.2) afin de passer au-dessus des LED. Glissez l’abat-jour jusqu’à ce qu’il soit
centré sur l’applique et que les ergots pénètrent dans les trous prévus dans l’abat-jour.

NL PLAATSING VAN DE KAMOSIS LAMPENKAP
Alvorens de lampenkap te plaatsen, start met het fixatie te bevestigen tegen de muur, sluit
de voedingsdraad aan en sluit de wandlamp door middel van de 4 laterale vijzen.
Opgepast. Om de lampenkap te plaatsen, begin met deze horizontaal te schuiven in
de binnenkant van de ark totdat men de Led-strips bereikt. (Fig.1)
Om te vermijden deze te beschadigen, volstaat het om de zijkant van de lampenkap
op te heffen en lichtjes te forceren (Fig.2) om over de LED te geraken. Schuif de lampenkap
totdat U het midden van de basis bereikt heeft en de pinnetjes zich plaatsen in de gaatjes,
voorzien in de lampenkap.

Fig.2

EN PLACEMENT OF THE KAMOSIS SHADE
Before placing of the shade, start by fixing the fixture at the wall, connect the cables and
close the base with the 4 side screws.
Attention. To place the shade, start by laterally slipping it inside the arch until touching the LED-strips. (Fig.1)
To avoid the damaging, it’s advisable to raise the side of the shade by slightly forcing it
(Fig.2) to pass to the top of the LED. Continue to slip the shade until it’s centered on the base
and that the pins penetrates in the holes of the shade.

DE PLAZIERUNG DER KAMOSIS LAMPENSCHIRM
Für die Installation der Lampenschirm, starten Sie mit die Festsetzung der Befestigung an der Wand, schließen Sie das Kabels an und schließen Sie den Wandleuchte mit 4 seitlichen Schrauben.
Achtung. Um der Lampenschirm zu platzieren, starten Sie zunächst der
Lampenschirm seitlich zu gleiten im Inneren des Bogens bis Sie die LED berühren. (Fig.1)
Um Schäde zu vermeiden, ist es ratsam, die Seite des Lampenschirm zu erhöhen, und
dem etwas erzwingen (Fig. 2) um an der Spitze der LED zu erreichen. Danach weiterhin der
Lampenschirm zu gleiten, bis es sich konzentriert auf die Basis und der Stifts sich in des Lochs
der Lampenschirm dringen.
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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 met een handvervaardigde lampenkap,
verspreidend een zacht en aangenaam licht. 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 uw verlichting voorzien is van een
fitting + ring, draai dan de ring los om de lampenkap op de armatuur te plaatsen . Als de lampenkap
geproduceerd is met een naad, zorg dan ervoor dat deze naad zich bevindt aan de achterzijde van de
verlichting. Schroef de ring vast zonder te veel te forceren. Plaats de gloeilamp (niet meegeleverd)
voorzichtig in de fitting. Indien nodig, corrigeer de positie van de lampenkap door middel van het
zachtjes corrigeren van de metaalstaafjes. 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 uw lampenkap
Wanneer uw lampenkap bestoft is, gebruik dan enkel een kledingsborstel voor delicate stoffen. Nooit
de lampenkap afwrijven met een vochtige doek of met water. Een vlek op de lampenkap verwijdert zich
nooit, als U probeert het toch te doen, riskeert U de oppervlakte van de vlek te vergroten. In geval van
vernieling kan enkel een nieuwe lampenkap aan uw verlichting de mooiheid en originele klaarheid
teruggeven. Om dit te doen, neem 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.

