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LICHTSCHUUR VERLICHTING TIPS
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Bewaar altijd uw verpakking ( Incl. aankoop nota / bon !) , of minimaal de gegevens die op de
verpakking staan, dit heeft u later misschien nodig voor b.v. reserve lampjes of aanvullende sets
De verlichting nooit brandend monteren i.v.m. aanrakingsgevaar en (gloei)lampjes hebben dan eerder
breuk
Nooit trekken of rukken aan het snoer
Span de verlichting dus niet maar hang het op !
Voorkom zoveel mogelijk stoten en schokken van de verlichting bij montage en demontage
Let bij de montage erop dat de verlichting (buiten) niet tegen de gevel of dikke takken kan slingeren
Veel verlichting is voor zien van ophang mogelijkheden gebruik die ook.
Vaak geeft een combinatie van diverse decoratieve verlichtingen een geweldig effect en wordt het
individuele effect versterkt het. Let u dan wel op de kleur…. Met name bij LED-verlichting is een
veelvoud aan kleuren op de markt. Inmiddels is gebleken dat het combineren van KOUD en WARM
Witte Led heel mooie resultaten kan opleveren.
Monteer de verlichting niet met ijzeren beugeltjes/clips direct op/aan het snoer maar gebruik dan de
aan de verlichting aanwezige montage punten of maak gebruik van kunststof bindbandjes ( Tyraps)
Monteer haakjes of iets dergelijk en hang de verlichting daar met kunststof bindbandje aan ( niet te
strak trekken want bij demontage moet u ze voorzichtig los knippen).
De stekker altijd vast houden bij het verwijderen uit het stopcontact (niet aan het snoer eruit
trekken).
Voor buitenverlichting moet u altijd een waterdichtheid norm van minimaal IP44 gebruiken, of
laagvolt ( 24volt of lager ) verlichting toepassen.
Let op !! dat bij laagvolt verlichting de transformator weer IP44 is, en dat deze van een waterdicht
type met Randaarde stekker is. LET op dat het vermogen van de transformator altijd minimaal het
vermogen heeft gelijk aan het vermogen van de verlichting. ( beter is het om een Transformator met
10-15% meer vermogen te kiezen )
Koppelbare verlichtingsets zijn niet oneindig door te koppelen, op de verpakking staat altijd het
maximaal te koppelen aantal vermeld. Let daarop.
Het toepassen van guirlandes en kransen buiten verhoogt de dagwaarde van uw decoratie aanzienlijk
( de Lichtschuur heeft een brede eigen lijn hierin).
Bij het toepassen van verlengsnoeren buiten voorkom lange snoeren ( niet langer dan 25 meter) en
gebruik uitsluitend volrubber snoeren met volrubber stekker en contra stekker. ( langere afstanden
kan maar let dan wel op de draaddoorsnede ( 2,5 mm2) van het verlengsnoer).
Bij toepassing van haspels - altijd het haspel geheel afrollen (opgerold kan het haspel heet worden).
De buiten koppeling niet in plastic zakken wikkelen ( het vocht wat er dan in komt kan er ook niet uit
. ( zie punt 19 )
Zorg ervoor dat een koppeling buiten niet in het gras een plas dan wel in het water ligt maar hang
hem zo op dat het water eraf loopt of plaats hem op een steen (verhoogt). Het vervolgens op zijn kop
plaatsen van een emmer of iets dergelijks hier overheen is prima.
In de Lichtschuur zijn Dri-boxen te koop, deze boxen zijn ontworpen om de aansluitingen droog en
veilig in aan te brengen.
Uiterst belangrijk is dat u altijd controleert of de buiten verlichting is aangesloten achter een 30mA
aardlekschakelaar ( dit voorkomt gevaarlijke situaties bij calamiteiten en is een verplichting uit de
NEN normen).
Bij demontage de verlichting altijd uitschakelen en gloeilampjes laten afkoelen.
Na de demontage van de buitenverlichting de verlichting droog opbergen, als het vochtig wordt
binnen gehaald dan zeker binnen eerst goed drogen alvorens het op te slaan.
Sla de verlichting weer netjes ( geen knopen in het snoer) opgerold op in de originele verpakking ( u
heeft dan alle gegevens voor eventuele vervanging/ uitbreiding ).
De verlichting nooit zonder doos opslaan want de lampjes kunnen tijdens de opslag periode tegen van
alles aanstoten, en breuk is dan snel het gevolg !!
Zorg ervoor dat bij de opslag de verlichting kan “ademen” dus niet vlledig afgesloten in plastic zak of
dichte kunststof boxen. Een donkere opslag geniet de voorkeur.

Bovenstaande tips helpen u zeker om in de feest periode meer en langer van uw verlichting te
kunnen genieten.

Verlichting / uitbreidingen en / of extra hulp artikelen zijn verkrijgbaar op www.lichtschuur.nl.

Als u vragen of opmerkingen heeft horen wij dat graag van U. Het lichtschuur team
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