Gebruiksaanwijzing
bevestiging lichtarmatuur

50cm

Bevestig het armatuur met de meegeleverde schroeven / bouten en
moeren en draai deze goed aan.
Draai de schroeven van de instelbeugel vast.
Voer de kabel door de kabeldoorvoer.
Sluit het armatuur aan met een 2-aderige electriciteitskabel (fase, nul).
De trekverbinding en kabeldoorvoer goed vastdraaien zodat de kabel
niet los kan schieten en de hermetische afdichting van de
kabelinvoerruimte gehandhaafd blijft.

Philips 400 Watt - 230Volt – 50Hz – IP65

Het armatuur mag nooit op de
kop gemonteerd worden. Met
andere woorden, het kabelinvoercompartiment dient zich altijd
onder het verlichtingscompartiment te bevinden.

min. 50cm

De afstand tussen het verlichte oppervlak en het
armatuur mag niet minder dan 50cm bedragen.

Het armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.
Het armatuur mag nooit zonder of met een beschadigde beschermruit gebruikt worden.
Montage / vervangen van de lamp:
Bij de montage of het verwisselen van de lamp, dient men er zeker van te zijn dat de schakelaar in de
“uit”-stand staat voordat de beschermruit geopend wordt.
Gebruik voor het verwisselen alleen lampen van hetzelfde type en lees het montagevoorschrift van de
lamp.
Raak het glas van de lamp niet met de blote handen aan. Wanneer dit toch gebeurt, reinig het glas met
alcohol.
Sluit de ruithouder en let erop dat de siliconen-afdichtingsring juist is aangebracht in de daarvoor
bestemde sparing. Plaats de afdichtklemmen op de ruithouder en klik deze voorzichtig vast om een
goede afdichting te garanderen.
LET OP:
Nadat de lamp is uitgeschakeld mag deze nooit direct weer worden ingeschakeld. Wacht ca. 5 minuten
voordat u de lamp weer inschakelt.
Laat de lamp minimaal 5 minuten branden voordat deze wordt uitgeschakeld.
Bij het niet in acht nemen van deze instructie zal de lamp defect raken.
HOIT-lampen worden in de fabriek gecontroleerd en worden bij defect niet vergoed.
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