MONTAGEHANDLEIDING
NL
LED MEUBELVERLICHTING MODEL SQUADRA – ART. 68.0129
Attentie!






Alvorens u de spiegelverlichting en bijbehorende driver (bij te
bestellen onder art.nr. 68.0132) gaat installeren dient u eerst
de installatievoorschriften goed te bestuderen.
Schakel de stroom uit voordat u begint met werkzaamheden
aan de elektrische installatie.
Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet
aan de vermelde veiligheidsnormen voordat u met de installatie
aanvangt. De elektrische installatie dient conform de geldende,
nationale voorschriften uitgevoerd te worden.
Raadpleeg een erkend elektricien indien u twijfelt bij de
aansluiting van de elektriciteit.

Toepassingen

Deze spiegelverlichting kan gebruikt worden in de badkamer op
plaatsen vallend onder Zone 3 (zie afbeelding)

Inhoud


Montage



Alvorens u de verlichting in combinatie met de driver artnr.
68.0132 (los bij te bestellen) gaat installeren dient u eerst de
inhoud van de verpakking te controleren. Dit product bestaat uit
de volgende onderdelen:
- 1 x verlichtingsarmatuur 12V/5W DC 350mA IP21 CL. III
Bepaal de plaats van de Squadra en monteer deze op het
meubel.
Steek vervolgens de stekker van de spiegelverlichting in de plug
van de driver.

Reiniging

De lamp dient met een zachte droge doek gereinigd te worden.

Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!

Aansprakelijkheid

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en
de daarin verwerkte materialen.

Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout
worden geconstateerd, svp de spiegelverlichting retourneren,
vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een
schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden
binnen 8 dagen na aanschaf.

Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegelophangsysteem en transformator en of verlichting van vele
factoren afhangt, die niet door ons kunnen worden beïnvloed,
moeten we iedere aansprakelijkheid, die verder gaat dan het
vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het
bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door
foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene
leveringsvoorwaarden.
Informatie

Voor meer informatie
http://www.raminex.nl
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