
BULK ARMATUUR INSTRUCTIES
Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door om er voor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt 
uitgevoerd.  Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren.

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.   
Getest volgens Laag voltage directive 2006/95/EC.

Item Omschrijving Belastbaar Afm. armatuur Fitting Opmerkingen

56130 Bulk armatuur 
wit

Max. 60 watt 
gloeilamp

L250 x B125 x H115 mm E27 Externe beschermingsklasse: IP44
Voltage: 230V~ 50Hz

56132 Bulk armatuur 
zwart

Max. 60 watt 
gloeilamp

L250 x B125 x H115 mm E27 Externe beschermingsklasse: IP44
Voltage: 230V~ 50Hz

Omschrijving 
Dit armatuur is geschikt voor montage aan wand of plafond, zowel buiten als binnen. Het armatuur is voorzien van een 
polycarbonaat kap en behuizing. 

Installatie
Het is belangrijk dit armatuur door een erkend installateur te laten installeren.  Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld 
voordat het armatuur wordt geïnstalleerd. Dit geldt ook voor onderhoud of het vervangen van de lamp. Het armatuur is 
alleen geschikt voor montage op vaste plek. Garantie vervalt bij het niet naleven van de hier bovengenoemde installatie 
instructies.
 
Wees voorzichtig in de omgang met het armatuur en voorkom schade aan behuizing of kap. Zorg ervoor dat de spanning 
niet per ongeluk ingeschakeld kan worden tijdens installeren. Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap!  
Plaats de lamp in het armatuur nadat het armatuur is opgehangen. 
 
Tip! 
Gebruik een spaarlamp of een LED lamp in dit armatuur! 
 
Onderhoud 
Voor het vervangen van de lamp dient u eerst de stroom uit te schakelen. Laat de lamp eerst afkoelen voordat deze wordt 
vervangen. Draai de 4 schroeven in de kap los en verwijder de kap. Draai vervolgens de lamp uit de fitting en plaats de 
nieuwe lamp terug. Zorg ervoor dat de rubberring op zijn plaats blijft bij het plaatsen van de kap.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade 
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het 
duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- 
en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. 



BULK FIXTURES INSTRUCTIONS
Attention: Please read the following instructions carefully to make sure that the installation is carried out correctly. 
We recommend that you read this manual carefully and keep it on a safe place.

This product complies with the European community. 
Tested according Low voltage directive 2006/95/EC.

Type Definition Load Dimensions fixture Fitting Remark

56130 Bulk fixture 
white

Max. 60 watt 
light bulb

L250 x B125 x H115 mm E27 External protection class: IP44
Voltage: 230V~ 50Hz

56132 Bulk fixture 
black

Max. 60 watt 
light bulb

L250 x B125 x H115 mm E27 External protection class: IP44
Voltage: 230V~ 50Hz

Definition
This fixture is suitable for wall or ceiling mounting and for indoor or outdoor use. The luminaire is equipped with a polycar-
bonate cover and housing.

Installation
It is important to install the fixture by a qualified electrician. Make sure the power is turned off before the fixture is installed. 
This also applies for the maintenance or the replacement of the lamp. The luminaire is suitable for mounting on a fixed place. 
The warranty will expire if the installation does not comply with the above mentioned installation instructions. Be careful in 
handling the fixture and prevent damage to housing or hood. Ensure that the power can not be started accidentally when 
installing the fixture. Use only insulated tools! Place the bulb in the fixture when the fixture is mounted. 
 
Tip!
Use energy saving lamp or LED lamp for this fixture!
 
Maintanance 
To replace the lamp, you must first turn off the power. Allow the lamp to cooldown before replacing it. Untighten the 4 
screws in the cover and remove the cover. Then turn the bulb from the socket and insert the new lamp back into the  
socket. Make sure the rubber ring stays in place when installing the hood.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade 
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het 
duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- 
en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. 


