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Inhoud 

In de handleiding staat handige informatie beschreven  over het functioneren en correct gebruik van 

de Ministar obstakellamp. Lees alle informatie dat er toe doet voor een veilige verkeerssituatie 

tijdens wegafzettingen en signalisatie langs een afzetting.  

  
 



 
_____________________________________________________ 
 

INLEIDING  
VEILIG WERKEN 

Iedere dag zetten wegwerkers zich in om openbare weg in Nederland aan te pakken en 

veiliger te maken. Veilig werken kent veel aspecten. Het gaat daarbij allereerst om het werken 

met veilige en goedgekeurde producten, machines, gereedschappen en apparaten. Maar ook 

om het goed organiseren van veiligheid en veilig gedrag voor alle deelnemers. 
 
_____________________________________________________ 
 

VRAGEN? Wij helpen je graag en delen onze kennis. Heb je hulp nodig of zijn er vragen stel ze gerust. We 

leveren ook huurmogelijkheden met wegafzetting materialen en kunnen de installatie voor 

jouw project compleet voor je verzorgen.  
 
_____________________________________________________ 
 

CONTACT We hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd, indien er vragen of opmerkingen zijn dan 

hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Elise Snel 

Verkeerswinkel.nl  
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____________________________________________________ 
 

IN HET KORT Ministar lampen zijn erg makkelijk in gebruik, met de bijgeleverde sleutel kunt u de gehele 

lamp bedienen, instellen en de batterijen vervangen. 
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_____________________________________________________ 
 

SLEUTEL De sleutel voor deze obstakellamp is universeel, met het inbus gedeelte kun je de lamp 

openmaken. Met het pinnetje kun je de lamp aan- en uitzetten. 

De andere onderdelen op deze sleutel zijn niet van toepassing voor een Ministar 

Obstakellamp. 
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_____________________________________________________ 
 

BATTERIJEN De lamp openmaken om batterij te plaatsen of te vervangen? Om de obstakellamp correct 

open te maken, moet je het inbus gedeelte gebruiken. Hier zet je de  schroef en vervolgens 

draai je de schroef uit. 

Wanneer deze ver genoeg is uitgedraaid, dan kun je de ‘clipjes’ losmaken en de lamp 

achterover klappen en zul je de batterij zien zitten.  

Vervolgens kun je hem verwisselen.  

Sluiten: Het afsluiten doe je op dezelfde manier, echter moet dan de bout vastgedraaid 

worden. 
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_____________________________________________________ 
 

AAN/UIT & 
STANDEN 

Hoe je de obstakellamp kan aanzetten of van stand kan wisselen? Hiervoor gebruik je het 

pinnetje op de sleutel, met dit pinnetje kun je precies in de gaatjes boven het etiket. Bij het 

indrukken voel je een lichte klik, dit betekent dat de lamp is aangezet. 

Om de stand te wisselen gebruik je het gaatje ernaast, de stand wisselen houdt in knipperen 

of constant branden. Echter zijn de Ministar lampen dagslapers door middel van een sensor 

gaan deze lampen alleen branden wanneer het donker is. De stand die je dus kiest is te 

controleren door even je jas over de lamp te doen. Dit geldt ook ter controle of ze aan staan 

Meer informatie nodig? 
Voor advies en of vragen kan je altijd mailen of bellen naar Verkeerswinkel.nl (powered by 

Ri-Traffic). Ri-Traffic voert ook plaatsing uit van wegafzettingen en verkeersborden inclusief 

levering zodat je geen zorgen hoeft te maken over regelgeving. 

Bezoek voor meer informatie ook: www.verkeerswinkel.nl en stel je vraag op onze LiveChat. 
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