
 

 

 

 
8PCS LARGE GAZEBO LIGHT 

BELANGRIJK 
BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE STEKKER IS AANGESLOTEN OP DE 
NETVOEDING. 

INSTALLATIE 
1. Schroef de lamp in de lamphouder en steun.  
2. Schuif het gat van de haak basis door het touw, metaaldraad of haak  
3. De touw, metaaldraad of haak herstellen.  
4. Zet de Gazebo lichten op de juiste posities 
 
 

LICHT 
Controleer dat alle lampen stevig in elke houder zijn geschroefd. Als een lamp 
slecht of niet in de houder gedraaid is, blijven de overage lampen branden. 
Defecte lampen moeten worden vervangen door dezelfde nominale spanning en 
vermogen. Om te werken, sluit aan op de 230-240 v stopcontact. 

PROBLEMEN / OORZAKEN 
Indien een lamp niet brandt, doe dan het volgende 
1. Controleer de zekering in de stekker 
2. Zorg zeker dat elke lamp is stevig vastgeschroefd in de lamphouder en steun.  
3. Als de lamp nog steeds niet werkt, vervangt u best deze lamp. 
 
 

HOE EEN LAMP VERVANGEN? 

1. Verbreek de netvoeding vóór verwijderen van het licht of vervangen van de 
lamp.  
2. Verwijder de bol voor vervangen van de lamp.   
3. Zorg ervoor dat de lamp afgekoeld is, vervolgens schroef de lamp.  
4. plaats een nieuwe lamp, schroef naar beneden met de klok mee totdat deze 
contact maakt. (zie Fig.) 
 

 
LAMPEN 

Standard 3W, 230-240V. 
Nieuwe lampen zijn bij ons verkrijgbaar. 

STEKKER 
Deze set is voorzien van een stekker beschermd door een 3A zekering. 
Alleen met een andere 3A zekering vervangen.. 

VEILGHEID 
1) Geen schade toebrengen aan isolatie van kabels en lamphouders.  
2) Plastic onderdelen niet in contact laten komen met warmte of vuur. 
3) Geen herstellingen uitvoeren in de karton.  
4) Niet herstellen of vervangen in vochtige omgeving.  
5) Verbreek de netvoeding wanneer de set niet in gebruik is.  
6) Niet blootstellen aan directe hitte of vuur.  
7) Zorgen voor voldoende ventilatie rond iedere lamp.  
8) Als draad op enigerlei wijze beschadigd is, deze niet meer 

gebruiken.  
9) Bewaar zorgvuldig de handleiding. 

 

INPUT: 230 — 240V /50HZ 
LAMP:3W (MAX.) X 8PCS 
POWER CABLE: 2 X 1.5MM² LENGTH 13.5M 


