AquaForte Garden & Pond LED Lampen

NL

AquaForte Garden & Pond LED lampen zijn uitvoerig getest en gecertificeerd om
de veiligheid en operationele prestaties te garanderen. Het niet opvolgen van de
instructies en waarschuwingen in deze handleiding kan leiden tot schade en/of
ernstig letsel. Zorg ervoor dat u de informatie in deze handleiding altijd hanteert
bij toekomstig gebruik.
• Waterschade
Deze lampen zijn niet geschikt om extreme temperaturen te weerstaan. Onjuiste
opslag (die het mogelijk maakt dat water in het product kan bevriezen) kan
schade veroorzaken en wordt beschouwd als nalatigheid en wordt niet gedekt
onder garantie. Het gebruik van “hard water” en/of bijtende reinigingsmiddelen
kan invloed hebben op de beschilderde of andere afwerkingen. Bij het niet
schoonhouden van het apparaat en/of gebruik van bijtende reinigingsmiddelen
vervalt de garantie.
• Procedure/Service
Voor garantie/claim op dit artikel, dient u contact op te nemen met de
speciaalzaak waar u dit artikel heeft aangekocht. Als dit geen optie is kunt u een
mail sturen naar info@aqua-forte.com. Als u contact opneemt met info@aquaforte.com dient u wel de informatie te overleggen die nodig is om uw aanvraag in
behandeling te nemen. U dient dan een aankoopbewijs, foto’s en andere
informatie te overleggen. Dit kan nodig zijn om onderscheid te maken tussen
gedeeltelijke of volledige vervanging van het defecte product. De garantie geldt
niet voor alle items met meerdere onderdelen, de garantie zal betrekking hebben
op individuele onderdelen van de unit die kapot kan zijn. Reparatie onderdelen
kunnen ter beschikking worden gesteld door de oorspronkelijke verkopende
dealer of een andere vervangende dealer. Als dit geen optie is, neem dan contact
op met onze support afdeling.
Niet onder garantie
De tijdelijke garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van:
• Beschadiging als gevolg van transport
• Niet adequaat gebruik en/of nalatigheid
• Beschadigingen ontstaan door de gebruiksomgeving en/of natuurlijke
elementen
• Niet juiste installatie/opslag /of onderhoud
• Waterschade wanneer er water in de lampbehuizing komt

Deze garantie vervalt als het product is beschadigd vanwege een ongelukje,
misbruik van het apparaat, nalatigheid, onjuiste installatie en/of wanneer er
modificaties aan het product hebben plaatsgevonden. Dit zijn allemaal
beschadigingen als gevolg van vorst aan de lamp, hard water, het niet schoon
houden van de lamp en het blootstellen van het apparaat aan schadelijke stoffen,
zoals bleekmiddelen, chloor etc., welke de verf en/of onderdelen van de lamp
aantasten. De garantie dekt ook niet de bijkomende kosten voor het installeren,
verwijderen en transporteren van de goederen ten behoeve van welke claim dan
ook. De lampen dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde transformator te
worden aangesloten.
LET OP!! De lamp moet altijd in combinatie met een transformator worden
aangesloten:
Voordat u de onderstaande instructies doorneemt, willen wij u erop wijzen, dat
deze lampen ALTIJD in combinatie met de bijgeleverde transformator gebruikt
moeten worden. LET OP!: Gebruik een transformator met het juiste wattage en
overschrijd ook nimmer het wattage, dat is weergegeven op het typeplaatje van
de transformator zelf.
Gebruiksaanwijzing:
• Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u nagaan of de
ingangsspanning aangegeven op uw transformator dezelfde is als de plaatselijke
netspanning, waar u de stekker in wil steken. Zo niet, gebruik dan ook niet de
lamp totdat u een geschikte transformator heeft, waarop de aangegeven
spanning wel overeenkomt.
• Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, controleert u voor het in
gebruik nemen, alle kabels op schade.
• Steek de stekker/connector van het lampje in het contact van de transformator
en draai de wartel goed vast.
• Steek de stekker van de transformator in het dichtstbijzijnde stopcontact. De
lamp zal nu aan gaan.
Vervangen van de lamp of gekleurde lenzen van uw verlichting: (zie figuur1)
• Om het lampje van de HP verlichtingsset te vervangen, zorg er dan voor, dat de
transformator uit het stopcontact is genomen en laat het water er eerst helemaal
vanaf/uit lopen (wanneer deze onder water heeft gestaan).

• Geef het lampje voldoende tijd voor het apparaat om af te koelen en laat het
drogen. Haal de lenshouder van het apparaat door deze licht in te drukken en
draai tegelijkertijd tegen de klok in de houder los.
• Verwijder voorzichtig de lens en let er op dat de “O-ring” op zijn plaats blijft (en
niet kwijt geraakt) tijdens dit proces.
• Trek voorzichtig de connectoren van het lampje uit de lampenhouder en
vervang de lamp voor een nieuwe exact dezelfde lamp. Druk voorzichtig de
nieuwe lamp in de lamphouder, NIET te hard drukken. Draai het lampje 180
graden, wanneer deze niet direct en makkelijk past, en druk dan de lamp
voorzichtig in de houder.
• Installeer de lens en de lenshouder weer terug in het apparaat en let hierbij op
dat de “O-ring” op de juiste plaats in de uitsparing blijft zitten.
• Om ervoor te zorgen dat u een waterdichte verbinding krijgt, dient u ervoor te
zorgen dat de lens goed aansluit op de “O-ring”.
• Wees er zeker van, dat de lens goed op de rubberen ring geplaatst is, neem dan
de wartel en draai deze met de klok mee over de draadverbinding van de
lampbehuizing.
• Contoleer of de wartel goed strak afsluit en de lens ook goed vast zit onder de
wartel.

Figuur 1: HP1-1/HP1-3 Onderdelentekening

Wanneer de lamp geen licht geeft, controleert u het volgende:
• Controleer of het stopcontact juist werkt, door een andere stekker van een
ander apparaat te gebruiken in hetzelfde stopcontact.
• Controleer of het lampje niet is doorgebrand na veelvuldig gebruik.
• Wanneer er water in het huis van de verlichting is gekomen, haalt u de stekker
uit het stopcontact, tilt u de verlichting uit het water, haalt u de lens eraf en
verwijderd u het water totdat de lamp compleet droog is.
LET OP!!:
• Bij het vervangen , aanpakken of het repareren van de lamp, wees altijd
voorzichtig. De lamp, als zowel de behuizing kunnen zeer heet zijn!
• De lamp gebruiken, met beschadigde of zelfs missende onderdelen, kan
resulteren tot brand of elektrische schok.
• Gebruik ALLEEN de aanbevolen en originele vervanglampen.
• Overschrijd niet de spanning & vermogen aangegeven op de transformator
• Verwijderd houden van brandbare stoffen en/of kinderen.
• Deze lampen zijn niet getest en ontworpen voor gebruik in Zwembaden en/of
Hot tubs.
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