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M699/ TL-10111A    
SCHEMERLAMP "BANKIER" AANRAKING SCHAKELAAR 

 
Lees alstublieft de voorwaarden alvorens het gebrui k van deze dienst, en 

bewaar deze voorwaarden zorgvuldig voor later gebru ik. 
 

A. INSTALLATIE/ LAMP VERVANGING  
 
Instructies voor het installeren of vervangen van d e lamp:  
     
- De kabel met de stekker moeten uit het stopcontac t te zijn. 
- Plaats de lamp op een vlakke, stabiele en niet gl adde ondergrond. 
- Als de lamp hiervoor aan was, laat de lamp ten mi nste 10 minuten voor elke 
bewerking afkoelen.  
 
VERENIGBARE 
GLOEILAMP  
              

Halogeen lamp  
 
kenmerken: 
1 bol van 25W max niet 
inbegrepen, E27  
 
   

B. GEBRUIK VAN DE LAMP 
 
Sluit eerst de lamp op het stroomnet en doe vervolgens het volgende:  

  
Licht de onderkant van de lamp aanraken 
om het (laag licht) aan te zetten.  
 

Nogmaals licht de onderkant van de lamp 
aanraken om het middelfel licht aan te 
zetten.   

  

  
Nogmaals licht de onderkant van de lamp 
aanraken om het felle licht aan te zetten.   

Om de lamp uit te zetten, raak de 
onderkant nog een keer lichtjes aan.  

Voeding: 
220-240V  
50Hz 
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C. VOORZORGSMAATREGELEN 

 

• Gebruik de lamp enkel binnenshuis. 

• Voordat u de lamp op het stroomnet aansluit, controleer of de spanning op het 
typeplaatje overeenkomt met die van uw elektrische installatie. 

• Overschrijd nooit het maximale vermogen aangegeven voor de lamp (Max.25W) en 
gebruik een lamp voor doeleinden aangegeven in deel A Type: Installeer / vervang de 
lamp. 

• Trek niet aan het snoer, maar  verwijder de stekker bij het ontkoppelen van de lamp. 

• Raak de lamp en het stopcontact niet met natte handen aan. 

• Raak de lampenkap niet aan wanneer aanngeschakeld. 

• Installeer de lamp op een droge plaats en uit de buurt van brandbare materialen en 
warmtebronnen. 

• De lamp moet op een droge, schone en stabiele ondergrond worden geplaatst. 

• Probeer niet om de lamp te openen voor reparatie. Het elektrische gedeelte kan alleen 
worden gerepareerd door een gekwalificeerde elektricien of een workshop. 

• Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. 

• De lamp is geen speelgoed. Houd de lamp buiten het bereik van kinderen en 
huisdieren. 

• Bedek de lamp nooit wanneer deze is aangeschakeld. 

• Behandel met zorg. Een plotselinge schok of zelfs een val van geringe hoogte kan het 
beschadigen. 

• Als u van plan bent de lamp voor een lange tijd niet te gebruiken, verwijder de kabel uit 
het stopcontact.  

D. SCHOONMAKEN 
 

� Voor het schoonmaken van de lamp, haal de stekker uit het stopcontact en laat het 10 
minuten afkoelen. 

� Maak de lamp schoon met een zachte, droge, niet-pluizende doek. 
� Contact met water  vermijden. 
� Gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen. 
� Houd de lamp vrij van stof, vocht en extreme temperaturen.  
 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huis houdafval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort prod ucten. Vraag op uw gemeentehuis waar 
zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevin den. Elektrische en elektronische 
producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen  die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu 
of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecyc leerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elekt ronische apparatuur speciaal moeten 
worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een do orgekruiste container op wielen. 
De externe kabel of de bedrading van de lamp mogen niet worden vervangen. 
Als de kabel beschadigd is, dient de lamp weg te wo rden gegooid.  
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