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Inhoud van de verpakking 

1x LED bouwlamp 
Handleiding 
 
Veiligheidsmaatregelen 
Controleer bij het uitpakken van het product of het geen beschadigingen heeft opgelopen tijden 
transport. 
De gebruiker moet de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht nemen om een veilige werking te 
garanderen. Lees de handleiding voor gebruik. 
De LED-schijnwerper is geschikt voor buitengebruik (IP65), dompel de behuizing niet onder water. 
Probeer nooit het apparaat anders te openen dan beschreven in deze handleiding. De LED schijnwerper 
kan niet worden hersteld, bij defect zal het product moeten worden verwijderd. Zorg voor voldoende 
ventilatie van het apparaat. Bedek het nooit tijdens gebruik. Niet geschikt voor gebruik in het bereik van 
kinderen of dieren. 
Elk ander gebruik van het apparaat dan hierboven beschreven, kan het product beschadigen of in gevaar 
brengen van de gebruiker te wijten aan bijv. kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het gehele 
product mag niet worden gewijzigd of aangepast. Raak de schijnwerper niet aan terwijl hij in gebruik is of 
na gebruik totdat het is afgekoeld.  
Deze veiligheidsvoorschriften moeten in alle gevallen worden nageleefd. Elke aanspraak op garantie vervalt 
in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze technische handleiding. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet 
naleven van de veiligheidsvoorschriften en het onjuist gebruik van het apparaat. 
Veilige werking niet meer mogelijk indien: 
 De LED-schijnwerper zichtbare beschadigingen heeft, 
 De LED-schijnwerper niet meer werkt. 

 
Aanwijzingen voor verwijdering 
 Oude eenheden, aangeduid met het symbool zoals afgebeeld, mag niet weggegooid worden met 

het gewone huisvuil. 
 Je moet ze bij een inzamelpunt deponeren voor oude eenheden (informeer bij uw gemeente) of 

de leverancier van wie u het product kocht. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. 
 

  



 
Technische specificaties 
 
Type  1525146 
Power input 150W 
Lumen (lm) 10.200 
Ingangsspanning  230V AC 50Hz 
CRI  >75 
Afmetingen (mm) 425x325x110 
Stralingshoek  120° 
Beschermingsklasse Klasse II 
Beschermingsgraad IP65 

 
 
Garantie 
Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van andere componenten; geen agressieve 
reinigingsmiddelen te gebruiken. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van 
het product. Wij behouden ons het recht voor  technische wijzigingen aan te brengen. 
Bezoek ons online op www.kelfort.nl voor meer informatie over onze producten en ons bedrijf.  
 
CE declaratie 
Dit produkt is volgens de volgende richtlijnen geproduceerd: 
LVD 2006/95/EG, EMC 2004/108/EG 
RoHS 2002/95/EG. 
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