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Wij feliciteren u met de aankoop van dit ESYLUX kwaliteitsproduct. Deze gebruiksaanwijzing staat borg
voor een goede werking. Lees de handleiding aandachtig en bewaar ze om later eventueel te kunnen
nalezen.

1 • VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Werkzaamheden aan het 230V-net mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakper
soneel uitgevoerd worden conform de geldende installatievoorschriften/-normen. 
Voor montage van het product de netspanning uitschakelen.

Het product is alleen bestemd voor normaal gebruik (volgens de gebruiksaanwijzing).
Aanpassingen, toevoegingen of schilderen zijn verboden omdat hierdoor iedere
garantieaanspraak vervalt. U dient het toestel onmiddellijk na het uitpakken op
beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het toestel in geen geval 
in gebruik genomen worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet 
gewaarborgd kan worden, dient u het toestel direct buiten gebruik te stellen en 
onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

2 • BESCHRIJVING

ESYLUX buitenlamp

3 • INSTALLATIE / MONTAGE / AANSLUITING

Wandhouder en lampvoet beschikken over een steekverbinding. Koppel beide 
delen los om de montage door te voeren. Draai de aanzetbout los, druk het 
veermechanisme naar binnen en trek het onderstuk van de wandhouder (fig. 1.1). 
Voer de leiding in en monteer de wandhouder zoals in fig. 2.1 afgebeeld. Buiten- of
binnenhoekmontage met hoeksokkel (toebehoor) mogelijk (fig. 2.2). Sluit de armatuur
volgens schakelschema aan (fig. 3, Standaardwerking). Steek het onderstuk zo op de
wandhouder, dat het veermechanisme hoorbaar insnapt (click) en zet het met de
schroef vast (fig. 1.2). Zet nu een passende lichtbron in (niet bijgeleverd) en monteer het
glas. Span daartoe de bevestigingsklemmen en zet het glas op zijn plaats (fig. 4).

4 • ESYLUX GARANTIE

ESYLUX producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de
grootste zorg vervaardigd. Voor de garantietermijn gelden de wettelijke richtlijnen. 
De garantie kan enkel verleend worden indien het ongewijzigde toestel met de 
kassabon, voldoende gefrankeerd en verpakt naar ESYLUX GmbH of naar de 
verantwoordelijke verdeler in uw land wordt teruggestuurd. (Voor een volledig 
overzicht kunt u terecht op www.esylux.com). Voeg bij het toestel een korte 
schriftelijke beschrijving van de fout. Bij een terechte garantieclaim zal ESYLUX GmbH
naar eigen goeddunken het toestel binnen een redelijke termijn repareren of 
vervangen. Indien de garantieclaim niet gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld na afloop
van de garantietermijn, buiten de garantie vallende gebreken) dan zal ESYLUX GmbH
trachten het toestel zo goedkoop mogelijk voor u te repareren. De garantie-
aansprakelijkheid omvat geen normale slijtage, verandering door milieueffecten 
of transportschade noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen 
van de gebruiksaanwijzing, de onderhoudsinstructies, en/of het niet in acht nemen
van voor de installatie geldende voorschriften/normen. Meegeleverde batterijen, 
lampen en accu's zijn van de garantie uitgesloten. 
ESYLUX GmbH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolg- en vermogensschade.
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TECHNISCHE GEGEVENS

NETSPANNING

VOOR LICHTBRONNEN

230 V ~ 50 Hz
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ISOLATIE-/BESCHERMKLASSE IP 44/II, in verbinding met ESYLUX beschermglazen

KEURMERK TÜV Süd

BEHUIZING UV-gestabiliseerd polycarbonaat

KLEUR
wit, ongeveer RAL 901
zwart, ongeveer RAL 9005
edelstaal-optiek

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.

breedte 
140 mm,
hoogte 
105 mm
diepte 
211 mm
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Standaardwerking

max. 100 W/E27               max. 26 W/E 27 
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ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com 
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