
BELANGRIJK! BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING. 
LEES ZORGVULDIG DOOR! 

Technische specificaties
Kleur Zwart
Nominaal vermogen 50 W
Vermogensfactor 0,9
Voedingsstroom 210 mA
Gewicht 1110 g
Beschermingsklasse buitenlicht IP65
Nominale spanning 220-240 V~ AC 50/60 Hz
Stroomkabel H07RN-F 3G1.5
Kleurtemperatuur 5000 K
Stralingshoek 120°
Afmetingen 188,7 x 133,7 mm
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Deze krachtige LED-werklamp is geschikt als verlichting binnen- 
en buitenshuis.

Bediening
Plaats de lamp op een droog, effen oppervlak. De verlichtingshoek 
van de lamp kan worden aangepast. Ontgrendel daartoe de 
laterale klemmen, draai de kop van de lamp in de gewenste positie 
en vergrendel de klemmen weer.

Onderhoud
De lichtbron van deze werklamp kan niet worden vervangen. 
Wanneer de levensduur van de lichtbron vervallen is, moet de 
volledige werklamp worden vervangen.

Reiniging
Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of 
gelijksoortige middelen. Gebruik voor het schoonmaken van de 
lamp alleen een droge of licht bevochtigde doek.

Veiligheidsinstructies
1.  Controleer vóór elk gebruik de werklamp en het netsnoer op 

schade. Gebruik de werklamp nooit wanneer u enige schade 
opmerkt. 
Voorzichtig! Een beschadigde lamp of  
voedingskabel kunnen een elektrische schok  
veroorzaken en zijn levensgevaarlijk!

2.  De buitenste flexibele kabel van deze lamp kan niet vervangen 
worden; indien de kabel beschadigd is, moet de lamp 
weggegooid worden. Om gevaar te voorkomen, mag een 
beschadigde externe, flexibele kabel van deze lamp alleen door 
de fabrikant, zijn onderhoudsleverancier of een gelijkwaardig 
technicus worden vervangen.

3.  De schijnwerper dient correct geaard te worden.
4.  De schijnwerper mag niet gebruikt worden zonder dat alle 

afdichtingsringen juist bevestigd zijn!
5.  LED-Schijnwerpers zijn extreem helder. Alstublieft nooit direct 

in het licht kijken.
6.  Een beschadigde beschermingsplaat dient voor verder gebruik 

van de schijnwerper door een originele beschermingsplaat 
vervangen te worden.

7.  Controleer of het de werklamp veilig en stabiel staat. Zorg 
ervoor dat de kabel niet geklemd raakt of op een andere manier 
beschadigd raakt.

8.  Houd de werklamp buiten het bereik van kinderen. Kinderen 
kunnen het gevaar van elektrische stroom niet inschatten.

Afvoer afval
Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren!
Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil!
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende  
elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte 
elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en naar 
een milieuvriendelijk recyclebedrijf afgevoerd worden. Over 
mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten kunt 
u informatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur.

Conformiteitsverklaring
De conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.
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