
   

INSTALLATIE-INSTUCTIES LICHTSLINGER 7,6M Solar 

 

Lees alle instruc>es voor gebruik 

Productmodel IL-EUSL-E27 & IL-SPSL-01-F 

WAARSCHUWING: Bij gebruik buitenshuis moeten de standaard veiligheidsmaatregelen al5jd opgevolgd worden om de kans op 

brand, elektrische schok en verwondingen te verkleinen. Installeer volgens deze instruc5es en de actuele regelgeving zoals de 

Na5onal Electric Code (NEC). 

Bij gebruik op voch5ge plekken buitenshuis moet er een aardlekschakelaar (ALS) op de stroomkringen of stopcontacten 

aangesloten worden. Er moeten verlengsnoeren gebruikt worden die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis zoals het type: 

H03VV-F H03V2V2-F H05VV-F H05V2V2-F H03VVH2-F H03V2V2H2-F H05VVH2-F of H05V2V2H2-F. 

De centraalplaat van het stopcontact moet al5jd aanwezig zijn om te voorkomen dat water binnendringt (tenzij een stekker is 

aangesloten). 

Waarschuwing: Kans op elektrische schok. Vermijd aanslui5ng of ontkoppeling wanneer de apparatuur nat is. Dompel niet 

onder. Houd de lichtpeertjes minimaal vijf meter van zwembaden en spa’s verwijderd. Houd contactdozen droog. 

WAARSCHUWING – om de kans op brand, elektrische schok en verwondingen te verkleinen: 

1. De lichtslinger van handelskwaliteit is bedoeld voor installa5e binnenshuis of buitenshuis. 

2. De lichtslingers moeten met stalen hulplijn of andere geschikte ondersteunende ijzerwaren zoals S-haken, schroeRaken of 

kabelbinders (niet inbegrepen) ondersteund worden wanneer ze afstanden groter dan zeven meter overspannen. Zie de 

installa5emethoden op de achterzijde. 

3.De fiUngen moeten zo geïnstalleerd worden dat de lichtpeertjes ENKEL naar beneden hangen.  

4. Houd ontvlambare materialen uit de buurt van de lichtpeertjes. Laat de fiUngen NIET met muren, gordijnen, jaloezieën of 

andere materialen in contact komen. De peertjes moeten vrij en in een neerwaartse rich5ng hangen met minimaal acht 

cen5meter afstand van het dichtstbijzijnde object. 

5. Bundel de lichtpeertjes niet. 

6. Niet bedoeld voor installa5e in plafonds, overstekken, kasten en andere afgesloten ruimtes. 

7. Beves5g de lichtslinger NIET met spijkers, nietjes of andere scherpe, geleidende materialen aan gebouwen of andere 

structurele ondersteuning. BESCHADIG DE KABEL NIET. 

8. Vermijd beschadigingen aan de isola5e 5jdens de installa5e. De kabels, fiUngen of onderdelen daarvan mogen niet doorboord 

of op een andere manier beschadigd raken. 

9. Controleer de kabel en de stopcontacten periodiek op aantas5ng door weersomstandigheden, Uv-licht of andere schade. 

Vervang een versleten lichtslinger onmiddellijk. 

10. Overschrijd de 1100 wac niet. Ook met alle lichtpeertjes gezamenlijk niet. Zie figuur op de achterzijde. 

 

 

VERVANGEN LAMPEN 

WAARSCHUWING – KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK!!  

Ontkoppel de stroombron ten aller 5jde voor het vervangen van lichtpeertjes in de lichtslinger. De lichtpeertjes van lichtslingers 

die buitenshuis gebruikt worden mogen niet in de regen of in nace omstandigheden vervangen worden. 

1. Vervang de lichtpeertjes in de lichtslinger alleen bij droge en rus5ge weersomstandigheden. 

2. Draai het lichtpeertje los door de fiUng voorzich5g in een hand te houden en het peertje tegen de klok in te draaien. De 

lichtpeertjes kunnen strak in de fiUngen zicen. Dit is gebruikelijk om te voorkomen dat er vocht in de fiUng komt. 

3. Vervang met een gewenst lichtpeertje. Schroef het lichtpeertje in de fiUng en draai met de klok mee totdat de bovenkant van 

de fiUng een stevige afdich5ng met het peertje maakt en het peertje goed contact maakt met de fiUng.  

Overschrijd de maximumgrens van 1100 wa[ niet. Geschikt voor gloeiende CFL-, LED- of CCL lampen. 

   



   

    

 

Industrieel buitenverlichting installatie instructies 

 

 

INSTALLATIEMETHODEN  

Het gebruik van een hulplijn met S-haken of kabelbinders (niet inbegrepen) 

1. Beves5g de hulplijn aan een structurele ondersteuning 

2. Hulplijn (niet inbegrepen) 

3. S-haken of kabelbinders (niet inbegrepen) 

4. Beves5g de hulplijn aan een structurele ondersteuning 

   



   

Installa>on Instruc>ons  

Model IL-SPSL-E27-10F		
1. Installation Diagram of String Light 

 

2. Installation Diagram of Solar Panel  

 

0.8W LED filament bulbs（1 bulb spare）.  
•Max Watts: 8W  
•Normal lighting time: 16 hours  
•Input(Solar panel) : 6V, 5000MA  
•Battery: 3.7V,4000MA  
•Output: 3.0V,4000MA  
•Built-in chip power reduction.  
•Power on: long press the switch for 3 seconds.  
•When solar panel face the sunlight 45°that is more better.  
•For outdoor use 
•Total Length 10.7M,the extension cord of solar panel 1.5M,include 10 sockets,11pcs  

3. Parameter Scope 

   


