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Benodigd gereedschap

HermanMiller
Nelson Bubble Lampen

Installatie van uw Nelson Bubble Lamp

Draadknipper/
striptang

Kruiskopschroe-
vendraaier

Geschikte  
borgschroeven

Inbussleutel  
4mm

Potlood Kleine platte 
schroevendraaier

Technische specificaties

Type lichtbron: E27 
Gebruik alleen compacte fluorescerende energiebesparende lampen. 
Lamp en kleur worden afzonderlijk gespecificeerd. 

Elektrische informatie

Klasse: 1 (Dit product moet zijn geaard) 
Ingangsspanning (VAC): 220 – 240 V  
Ingangsfrequentie (Hz): 50/60 Hz  
Stroomverbruik (W): Alle lampenkappen zijn individueel gemerkt

 

Milieu-informatie

IP-beschermingsgraad:   IP20 
Werktemperatuurbereik:   +25°C  
Temperatuurbereik voor opslag: -10°C tot +50°C 
Vochtigheid (niet-condenserend): 20-50% Niet-condenserend,   
   alleen droge locaties.

 

Fysieke specificaties

Alle lampenkappen verschillen in grootte en gewicht: *Typische waarden 
Klein = *1,3 kg; Medium = *2,2 kg; Groot = *3,1 kg; Extra groot = *5,5 kg

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN EN OP DROGE LOCATIES. 

DE ARMATUUR EN BIJBEHORENDE ONDERDELEN MOGEN NIET 

WORDEN AFGEDEKT.

DE LAMP IS HEET! ZORG ERVOOR DAT DE LAMP NA 

UITSCHAKELING IS AFGEKOELD VOORDAT U DE GLOEILAMP 

VERVANGT.

INSTALLATIE VAN DE LAMP MAG ALLEEN DOOR DAARTOE BEVOEGD 

PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

ALS DE ARMATUUR BESCHADIGD IS, MOET DEZE DOOR DE 

FABRIKANT, ZIJN SERVICEVERTEGENWOORDIGER OF EEN PERSOON 

MET VERGELIJKBARE BEVOEGDHEID WORDEN VERVANGEN OF 

GEREPAREERD OM GEVAREN TE VERMIJDEN.

!!LET OP!!

PLASTIC ZAKKEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN.

OM HET RISICO VAN VERSTIKKING TE VERMIJDEN, HOUD ALLE 

PLASTIC VERPAKKINGSMATERIALEN BUITEN HET BEREIK VAN 

KINDEREN. 

 

Geleverde onderdelen

Bubble Lamp  x1 
Plafondplaat  x1 
Installatiehandleiding  x1

Technische informatie

Kunststof polymeer gespoten op een stalen frame. Elke lamp wordt geleverd 
met een snoer met een lengte tot 183 cm (274 cm voor extra groot) en een 
plafondplaat van geborsteld nikkel.

 

Aanwijzingen voor reiniging 

Het oppervlak kan met een zachte droge doek worden gestoft. Vuil of vet 
kan met water en een mild schoonmaakmiddel worden verwijderd door 
zachtjes met een zachte witte doek of papieren doekje te wrijven. 

Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen of glasreinigers 
op dit product.  
Zorg dat de armatuur tijdens het reinigen is uitgeschakeld.

 
Vertalingen

Volg de onderstaande links voor vertaalde versies van dit document:

UK. hermanmiller.co.uk/nelson-bubble-lamps 
FR. hermanmiller.fr/nelson-bubble-lamps 
DE. hermanmiller.de/nelson-bubble-lamps 
IT. hermanmiller.it/nelson-bubble-lamps 
NL. hermanmiller.nl/nelson-bubble-lamps

� en � behoren tot de gedeponeerde handelsmerken van Herman Miller, Inc.
Gedrukt in de VS. Recyclen a.u.b. 
© 2016 Herman Miller, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
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PlafondplaatLEES DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG EN ZORGVULDIG DOOR 

VOORDAT U BEGINT.

 

DIT PRODUCT KAN BINNEN HANDBEREIK WORDEN GEMONTEERD.

 

Bewaar deze handleiding

Alleen voor gebruik zoals bedoeld door de fabrikant.  
Neem bij vragen contact op met de fabrikant.

 

Controles vóór installatie

Controleer dat het type plafond en de bevestigingen geschikt zijn voor het 
gewicht van de armatuur en monteer de armatuur indien nodig op een 
structureel element van het plafond.

Controleer dat de omgevingstemperatuur waarin de armatuur zal worden 
gebruikt niet hoger is dan de aangegeven maximale werktemperatuur van 
de armatuur.

Controleer dat de omgeving een droge locatie is.

 

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Schakel de armatuur niet in als er onderdelen beschadigd zijn. 

Schakel de netvoeding uit voordat u de armatuur inspecteert, installeert of 
verwijdert.

Schakel de netvoeding uit wanneer u de gloeilamp vervangt. 

De garantie VERVALT indien er onderhoud is gepleegd. 

Installatie van de plafondplaat 

Stap 1

Haal de montageplaat voorzichtig uit de verpakking.

 

Stap 2

Verwijder de snoerklem (J) en de kap (H). 

 

Stap 3

Houd de montageplaat (A) op de gewenste locatie en markeer de meest 
geschikte montageposities; voer vervolgens al het vereiste voorbereidende 
werk uit.

 

Stap 4

Houd de montageplaat op zijn plaats; zorg er daarbij voor dat de 
netvoedingskabel (C) door de centrale opening in de plaat heen is gestoken 
en dat er een geschikte lengte zichtbaar is.

Stap 5

Monteer de beugel voorzichtig op het plafond met behulp van geschikte 
borgschroeven (B) en zorg dat de beugel netjes, precies en stevig is 
bevestigd zonder kabels af te knellen of te beschadigen.

 

Stap 6

Verwijder de borgschroeven (G) en de beugel (F) met een schroevendraaier 
en bewaar alle onderdelen op een veilige plek. 

Verwijder een van de kabelklemschroeven (E) en bewaar deze op een 
veilige plek.

H. Kap

J. Snoerklem

B. Geschikte borgschroeven

G. Borgschroeven

F. Beugel

E. Kabelklemschroef C. Netvoedingskabel

A. Montageplaat
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Bedrading van de armatuurDE ELEKTRISCHE AANSLUITING DIENT DOOR EEN BEVOEGDE 

ELEKTRICIEN TE WORDEN UITGEVOERD.  

NETVOEDING: AFHANKELIJK VAN DE PLAATSELIJK GELDENDE 

VOORSCHRIFTEN.

 

DIT PRODUCT MOET WORDEN GEAARD.

H. Kap

K. Stelschroef

M. Inbussleutel 4 mm

J. Snoerklem

B. Geschikte borgschroeven

G. Borgschroeven

F. Beugel

D. Staafklem

L. Armatuurkabel

A. Montageplaat

E. Kabelklemschroef

Stap 7

Haal de armatuur voorzichtig uit de verpakking. 

Stap 8

Rijg de snoerklem (J), de kap (H) en de beugel (F) over de armatuurkabel (L) 
heen; zorg er daarbij voor dat de richting van deze onderdelen overeenkomt 
met de hierboven getoonde afbeelding.

Stap 9

Knip de armatuurkabel op de gewenste lengte af met behulp van een 
draadknipper; knip daarbij extra kabellengte af (ongeveer 300 mm) om de 
aansluiting in de kap te kunnen maken. Strip de kabel om de fase-, nul- en 
aarddraden bloot te leggen. 

Stap 10

Strip indien nodig de netvoedingskabel om de fase-, nul- en aarddraden 
bloot te leggen. Steek de armatuurkabel en de netvoedingskabel in het 
kroonsteentje; zorg er daarbij voor dat alle draden in de juiste opening zijn 
gestoken, zoals aangegeven in de afbeelding, en dat alle uiteinden volledig 
in het kroonsteentje zijn geduwd en de schroeven stevig zijn aangedraaid.

Stap 11

Bevestig de beugel (F) en de borgschroeven (G) weer op hun plek met een 
schroevendraaier.  

Stap 12

Maak met de kabel een nette, ronde lus om en onder de witte staafklem 
(D) en plaats vervolgens de kabelklemschroef (E) stevig terug op zijn plek 
zonder kabels af te knellen of te beschadigen.  

Stap 13

Houd de kap (H) tegen het plafond en houd deze op zijn plaats met behulp 
van de snoerklem; zorg er daarbij voor dat de schroefdraad stevig contact 
maakt en strak zit. 

Stap 14

Draai de stelschroef (K) stevig op zijn plek aan met behulp van een 
inbussleutel van 4 mm (M); zorg er daarbij voor dat de schroefdraad stevig 
contact maakt en de kabel strak houdt. 

Zorg dat de stelschroef niet meer dan 0,5 Nm is aangedraaid.

Stap 15

Breng de juiste gloeilamp aan zoals aangegeven op de lampenkap en 
schakel de netvoeding weer in. Aardedraad

Fasedraad

Nuldraad
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


