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Installation Manual
Groundlight Ardis Round 50228002
Groundlight Ardis Square 50228004

OFF
Specifications:

Voltage: 230V ~ 50Hz | IP Rating: IP67 | Lampholder: GU10 Max 50W | Material: Aluminium housing. Stainless steel 316 / glass front cover.
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Switch off the mains before doing any works.
This product is only suited for recessed floor installation.
Installation, mounting or works on the electrical connection may only be carried out by an
approved electrician. This product serves exclusively lighting purposes and may:
- Only be connected to a voltage of 230V, 50Hz
- Only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt fixed background
- Not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination
- Not be modified or converted
- Not be covered – provide free air circulation! Remove leaves and dirt regularly
- Only use heat resistant wires and clamps to avoid danger of fire.
Use only accessory parts, which are supplied with the product or are described as accessories.
Distance between the light source and the illuminated surface must be at least 0,5M.
Pay special caution to easily inflammable objects (e.g. curtains, fabrics, foliage, etc)
Operate the product only after maintenance and examination by an approved electrician.
__________________________________________________________________________________
Schakel de stroom uit met hoofdschakelaar in de meterkast voordat er werkzaamheden verricht
worden. Dit product is uitsluitend geschikt voor grond inbouw.
Montage en aansluiting dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een erkend installateur.
Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik als verlichting en mag:
- Alleen aangesloten worden aan 230V, 50Hz
- Alleen gebruikt worden na degelijke montage op een stabiele, vlakke ondergrond
- Niet bloot gesteld worden aan chemicaliën of sterke verontreiniging
- Geen aanpassingen doen aan een van de onderdelen
- Niet bedekt worden. Zorg voor genoeg ventilatie. Verwijder bladeren en vuil regelmatig.
- Alleen gebruik gemaakt worden van warmte bestendige bedrading en connectoren
Gebruik alleen accessoires die in de verpakking bijgesloten zijn of als zodanig omschreven zijn.
De afstand tussen de lamp en het aangelichte oppervlak moet tenminste 0,5M zijn.
Let op licht ontvlambare materialen zoals gordijnen, folie, plastic e.d. Dit kan brand veroorzaken.
Het product mag alleen in gebruik worden genomen na controle en onderhoud door een
erkend installateur.
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10 CM

30 CM
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For care constructions p.t.o.
Voor onderhoud RVS z.o.z.

