Nederlandse gebruiksaanwijzing

hanglamp Flower

Hulp nodig? Mail ons: service@lampshapers.com

Safety first!

NEDERLANDS
BELANGRIJK!
Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen
elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Neem daarom
contact op met de plaatselijke overheid voor advies.
ENGLISH
IMPORTANT
Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries
electrical installation work may only be carried out by an authorised electrical contractor. Contact
your local electricity authority for advice.
DEUTSCH
WICHTIG!
Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen
nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall die örtlichen Behörden
ansprechen.
FRANÇAIS
ATTENTION !
Toujours couper l'alimentation au panneau principal avant de procéder à l'installation.
Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus,
contacter les autorités locales compétentes en la matière.

Voorschrift voor elektriciteitsaansluiting en lichtbron:
E27 - Max. 60W - 230V - 50Hz

De Flower bestaat uit 20 elementen die in elkaar haken zonder andere benodigdheden.
19x
De maanvormen geven aan waar je de elementen
veilig kunt vasthouden. De uitstekende delen
zijn kwetsbaar en dien je te vermijden.
Verbindingsgebieden:

1x (bovenste element als laatste gebruiken)

1x pendel (te verbinden aan bovenste element)

Stap voor stap instructies om de Flower in elkaar te schuiven
Stap 1a: 2 elementen met de binnenzijde naar boven gekeerd (Je kunt op dit punt zelf kiezen wat de
binnenzijde en buitenzijde is. Bij
eikenfineer is er een duidelijk
verschil. Wij adviseren het eiken de
buitenzijde te laten zijn.)

Stap 1b

Stap 2a: derde element toevoegen

Stap 2b

Stap 3: vierde element toevoegen

Stap 4a: schuif het 5e element van binnen naar buiten

Stap 4b: het eerste en vijfde element
voorzichtig uit elkaar trekken zodat de
flappen terecht komen zoals op de foto
hiernaast, aangegeven met de cirkels
Stap 4c: de elementen kunnen weer naar
elkaar toe bewogen worden en in elkaar
geschoven worden

Stap 4d: het resultaat van de eerste cirkel en de
onderkant van de lamp!
Stap 5: je kunt op dezelfde wijze doorgaan met
de volgende 14 onderdelen door steeds één
nieuw element toe te voegen. Het gaat om alle
elementen, behalve het bovenste element.
Ieder vijfde element van een cirkel dient volgens
stap 4 toegevoegd te worden.

Stap 6a: verbind de pendel aan het bovenste element. Het bovenste elementen moet tussen de
ringen komen. Let er daarbij op dat de juiste zijde boven zit!

+
Verwijder deze onderdelen om het bovenste
element toe te kunnen voegen

Stap 6b: Zorg ervoor dat de (metalen) moeren goed zijn aangedraaid, maar wees voorzichtig
met de kunststof schroef van de trekontlasting en indien van toepassing de schroef in de
plafondkap; zachtjes aandraaien is voldoende.

buitenkant

Alleen zachtjes
aandraaien

binnenkant

Stap 7: manoeuvreer het bovenste element met de pendel volledig naar binnen in de Flower

Stap 8: sluit het bovenste element zijde voor zijde aan

Gefeliciteerd!
Jouw lamp zit nu in elkaar!

Advies voor de installatie van de lamp
Gebruik de trekontlaster om de lamp aan op te
hangen. Deze beschermt het snoer en de
verbinding met het kroonsteentje.

Elektrische bedrading
Fasedraad: Aarde:
Bruin
Leeg laten

Rood of
Bruin of
Zwart of
Grijs draad

Nuldraad:
Blauw

Indien
Blauw
aanwezig:
Groen of
Groen/geel draad

BELANGRIJK!
Dit zijn de standaarden; de bedrading in
jouw woning kan anders zijn!

End Of Use

NEDERLANDS
Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product
gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet
worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het bijvoorbeeld naar de plaatselijke
milieustraat. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help
je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en
eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.
ENGLISH
The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of
separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance
with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from
household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill
and minimize any potential negative impact on human health and the environment.
DEUTSCH
Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Product getrennt vom
Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen
Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate
Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungsoder Deponieabfalls bei
und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt.
FRANÇAIS
Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l’objet d’un tri. Il doit
être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de
déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume
des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et
l’environnement.

