NL Gebruiksaanwijzing
LedLampenDirect artikelnummers: 50500300, 50500301, 50500302, 50500100, 50500600
Müller Licht artikelnummers: 40400, 404001, 404004, 404006, 404008
Gebruik bedoeld voor:
Dit product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge vertrekken. Het product is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Belangrijke informatie
•

•

Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis
indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van het product, en de
mogelijke gevaren begrijpen
Laat kinderen niet spelen met dit product

GEVAAR voor kinderen
•

Houd de verpakkingen weg bij kinderen. Kans op verstikking bij inslikken.

GEVAAR voor brand/verbranding en/of explosie
•
•
•
•

Zorg voor gebruik dat het lichtnet voltage hetzelfde is als het voltage van het product (zie
technische specificaties)
Gebruik het product niet indien het product beschadigd is
Vermijd contact met water en andere vloeistoffen
De lamp kan worden bediend met de tint afstandsbediening of een andere bediening dat
werkt met de Zigbee 3.0 standaard. De lamp kan niet met een conventionele dimmer
bediend worden

Inhoud van het product
•
•

1 tint lamp
gebruikshandleiding

Ingebruikname
Lamp in gebruik nemen
De lamp kan in ieder type open armatuur toegepast worden dat overeenkomt met de fitting
aanduiding van de lamp.

1. Schakel de lamp uit en haal de stekker uit het stopcontact (indien mogelijk) en/of schakel de
groep (waar de lamp onderdeel van is) uit in de meterkast
2. Laat indien nodig de lamp afkoelen

3. Verwijder de oude lamp en draai de nieuwe tint lamp in de fitting
4. Steek de stekker terug in het stopcontact en/of schakel de groep weer in, in de meterkast.
Schakel de lamp aan
Toepassingsgebied
A) Indien u een tint afstandsbediening of tint mobile switch heeft:
a. Steek de stekker terug in het stopcontact en/of schakel de groep weer in, in de
meterkast. Schakel de lamp aan
b. Bereid de afstandsbediening of switch voor volgens de gebruikshandleiding van het
product, en hou het dicht bij de armatuur
c. De lamp is aangesloten wanneer deze drie keer knippert (of het kleurcyclus afspeelt)
B) Indien u een Zigbee Gateway heeft (zoals de Hue Brigde V2, Amazon Echo Plus, Lightify
Gateway):
a. Start met zoeken via de Gateway of App
b. Steek de stekker terug in het stopcontact en/of schakel de groep weer in, in de
meterkast. Schakel de lamp aan
c. De lamp is aangesloten wanneer deze drie keer knippert (of het kleurcyclus afspeelt)
Resetten van de lichtkleur
De helderheid kan eenvoudig worden gereset met de normale lichtschakelaar, bijvoorbeeld als
de afstandsbediening niet bij de hand is.
•
•

Schakel hiervoor de lamp 3 keer uit met een regelmatig interval (ongeveer 1 seconde) en
vervolgens weer aan
De lamp begint nu met 100% helderheid, alle andere instellingen blijven behouden

Resetten van de tint lamp
In uitzonderlijke gevallen, b.v. omdat de afstandsbediening moest worden gereset, moet u de lamp
handmatig opnieuw instellen.
•
•

Doe de lamp met de lichtschakelaar (met een constant interval van ongeveer 1 seconde) 5x
aan en uit
Wanneer u de lamp weer inschakelt, geeft de lamp een kort knipperend signaal, of laat een
kleurcyclus zien. De lamp is nu gereset. U kunt de lamp weer met uw tint afstandsbediening
of ander Zigbee systeem bedienen

Technische specificaties
Frequentieband van de wireless RF module:
Maximum zendvermogen:
Radiobereik (vrije veld):
Standby power:
Netspanning:
Netfrequentie:

2405-2480,0 MHz
<20 mW
30 meter
<0,5W
220-240 V
50/60 Hz

Omgevingseisen:
Temperatuur (in bedrijf):

- 20°C.40°C

Temperatuur (opslag):
Relatieve luchtvochtigheid :

- 25°C.60°C
5-95% (zonder condensatie)

Smart home ready
Dankzij de in de lamp geïntegreerde Zigbee 3.0 standaard kunnen tint lampen gekoppeld worden in
slimme thuissystemen die ook gebruik maken van de Zigbee 3.0 standaard, zoals Philips Hue (zonder
Hue Entertainment en HomeKit), Osram Lightify, Amazon’s spraak assistent (Met Amazon Echo Plus)
en vele anderen. U kunt meer informatie vinden over de Zigbee Alliantie op www.zigbee.org.
Verklaring van overeenstemming

Müller-Licht International GmbH verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de benodigde vereisten
en andere bepalingen van de 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2009125/EC richtlijnen.
De verklaring van overeenstemming kan opgevraagd worden via service@mueller-licht.de

Verwijderen

Oude apparaten mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Volgens Richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het eind van de levensduur ordentelijk
afgevoerd worden. Recyclebare onderdelen in het apparaat moeten gerecycled worden
zodat belasting van het milieu voorkomen wordt, Lever het oude apparaat gratis in bij een
inleverpunt voor elektronisch afval of een recyclingcentrum.
Gooi het verpakkingsmateriaal ook milieuvriendelijk weg, door ze gesorteerd in de
beschikbare containers te deponeren.
Algemeen recycling symbool. Verdere informatie is te vinden onder:
www.mueller-licht.de/recycle/
Groene Punt

Veiligheidsinstructies

Stel deze lamp niet bloot aan vloeistoffen
Gebruik deze lamp niet in een reflectorbehuizing
Gebruik deze lamp niet in gesloten armaturen
Niet dimbaar met een conventionele dimmer
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