
HANDLEIDING
INSTALLATIE LED LAMP 

STA- & TAFELLAMP AANSLUITEN
1 Plaats de sta-lamp met LED-lichtbol op de  

gewenste positie.

 

2 Steek de ronde stekker van de LED-lichtbol 

in de ronde aansluiting van de control-unit.

 

3 Steek de stekker van de adapter in de 

andere zijde van de control-unit.

4 Sluit de LED-lichtbol aan door de stekker van 

de adapter in het stopcontact te steken.

HANGLAMP AANSLUITEN

LET OP 
Om redenen van veiligheid en garantie 

dienen hanglampen met LED-lichtbol door 

een door Dydell erkend installateur te 

worden geïnstalleerd. 

1 Werk nooit aan een elektrische installatie 

waar nog spanning op staat. Schakel 

de elektriciteit uit door de hoofd- of 

groepsschakelaar om te zetten. Controleer 

met een deugdelijke spanningzoeker of  

u de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld. 

 

2 Schroef op de gewenste positie van  

de hanglamp de ‘draadbus-houder’ aan 

het plafond. 

Uit uw plafond komen verschillende elektra 

draden. Over het algemeen is er een bruine 

‘fase-draad’, een blauwe ‘nul-draad’ en een 

zwarte ‘schakel-draad’ aanwezig.

– Om redenen van veiligheid en garantie 

dienen hanglampen met LED-lichtbol door 

een door Dydell erkend installateur te 

worden geïnstalleerd. 

– Gebruik alleen de meegeleverde adapter. 

Een adapter met foute polariteit en/of 

voltage kan schade aan uw LED-lichtconcept 

veroorzaken.

– Dim de LED-lichtbol nooit met een standaard 

muurdimmer. Hierdoor zal de LED-lichtbol 

onherstelbaar beschadigd raken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
– Laat de LED-lichtbol en control-unit niet in 

aanraking komen met vloeistoffen en vocht.

– De LED-lichtbol en control-unit kunnen 

binnenshuis worden gebruikt maar zijn niet 

geschikt voor vochtige ruimten.

– Houd het LED-lichtconcept buiten bereik  

van kinderen.

– Plaats het LED-lichtconcept niet op  

een warmtebron.

– Om redenen van veiligheid en garantie 

mogen de LED-lichtbol en de control-unit 

niet geopend worden.

– Om kans op oververhitting van de LED-

lichtbol te voorkomen en de levensduur te 

maximaliseren, dienen de luchtroosters aan 

de onder- en bovenzijde van de LED-lichtbol 

toegankelijk te blijven. 

– Om kans op oververhitting van de LED-

lichtbol te voorkomen en de levensduur te 

maximaliseren, dienen de luchtroosters aan de 

onder- en bovenzijde van de LED-lichtbol, met 

enige regelmaat ontdaan te worden van vuil en 

stof (zie: Schoonhouden en onderhoud). 

WELKOM 
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw lamp 

waarin het innovatieve LED-lichtconcept 

is geïntegreerd. Door de vooruitstrevende 

technologie vindt de aansturing plaats via 

een exclusieve smartphone App voor uw 

iPhone, iPad of iPod touch. Daarnaast kan 

de LED-lichtbol ook perfect bediend worden 

aan het snoer van de lamp met de mooi 

vormgegeven control-unit. Wij wensen u een 

prettige en sfeervolle omgeving toe met veel 

bedieningsgemak! 

Kijk voor meer informatie, video-instructies 

van de installatie en de lichtfunctionaliteiten 

op www.DYDELL.com

 

BELANGRIJK
1) Lees deze gebruikershandleiding 

aandachtig door voordat u de lamp gaat 

installeren of gebruiken. 

 – Haal alle onderdelen uit de doos en  

    controleer of alle onderdelen aanwezig     

       zijn (zie inhoud verpakking).

 – Controleer alle aansluitingen.

2) Dim de LED-lichtbol nooit met een 

standaard muurdimmer. Hierdoor zal de 

LED-lichtbol onherstelbaar beschadigd 

raken. Verwijder de muurdimmer en 

plaats een standaard lichtknop met aan/

uit functionaliteit. U kunt de LED-lichtbol 

dimmen met de control-unit of met de 

Smartphone App. 

3 Afhankelijk van uw bedieningswensen 

dient de elektra als volgt te worden 

aangesloten:

Optie 1: Indien u altijd de hanglamp met 

een smartphone App gaat bedienen en 

GEEN gebruik gaat maken van een aan/uit-

lichtknop, dient de bruine ‘fase- draad’ uit 

het plafond door middel van een kroonsteen 

verbonden te worden aan de bruine 

draad van de ‘Ceiling-adapter’. De blauwe 

‘nuldraad’ moet gekoppeld te worden aan de 

blauwe draad van de ‘Ceiling-adapter’. 

Optie 2: Wanneer de hanglamp met 

zowel een smartphone App als met een 

wandschakelaar wordt bediend, dan dient 

de zwarte ‘schakel-draad’ uit het plafond 

door middel van een kroonsteen verbonden 

te worden met de bruine draad van de 

‘Ceiling-adaptor’. De blauwe ‘nul-draad’ 

moet gekoppeld te worden aan de blauwe 

draad van de ‘Ceiling-adapter’. 

INHOUD VERPAKKING 
Wanneer de LED-lichtbol niet is geïntegreerd 

in een lamp, bestaat de verpakking uit de 

volgende onderdelen:

  LED-lichtbol

 

  Control-unit

  Adapter

EXTRA ONDERDELEN BIJ HANGLAMP
 

   

Draadbus-houder

Ceiling-adapter

Ceiling-leave

Stekker ingang

Ring

Draadbus-schroef

Control-unit

LET OP
Wanneer u de lamp met de aan/uit 

lichtknop heeft uitgezet, is het niet 

mogelijk om met uw smartphone App de 

lamp weer aan te doen. U kunt de LED-

lichtbol alleen met uw smartphone App 

bedienen wanneer de lichtknop aan staat. 

4 Plaats de ‘Ceiling leave’ over de 

draadbus.

 

5 Zet vervolgens de ‘Ceiling leave’ 

vast aan het plafond door eerst 

de ‘ring’ en vervolgens ‘draadbus-

schroef’ in de ‘draadbus-houder’ 

te draaien. Uw lamp is nu aan 

het plafond bevestigd.

 6 Steek de ronde stekker van de 

LED lichtbol in de ‘stekker ingang’ 

van de ‘Ceiling leave’.

7 Voorzie de LED-lichtbol van stroom door de 

uitgeschakelde hoofd- of groepsschakelaar 

weer aan te zetten. 



Kijk op www.DYDELL.com voor 

video-instructies, een uitgebreide  

gebruikershandleiding, informatie over  

de LED-lichtbol, de control-unit en de  

App functionaliteiten. 

Kijk voor de volledige garantie- en 

retourprocedure op www.DYDELL.com/

klantenservice

DE GARANTIE VERVALT BIJ:  
– verkeerde of ondeskundige installatie van  

de lamp;

– gebreken die zijn ontstaan door niet 

met bestemming corresponderend of 

onoordeelkundig gebruik;

– beschadiging door opzet of grove 

onachtzaamheid;

– defecten of slijtage als gevolg van nalatig 

onderhoud; als er veranderingen in of aan 

het artikel zijn aangebracht door derden;

– als de datum op de factuur is gewijzigd of 

onleesbaar is gemaakt;

– bij van buiten komend onheil zoals 

blikseminslag en dergelijke, oververhitting 

door centrale of andere verwarming of door 

het gebruik van een hoger wattage of een 

andere dimmer dan voorgeschreven;

– blootstelling aan vochtigheid, extreme 

warmte, zonlicht of extreme koude.

GARANTIEBEPALING
– U krijgt twee jaar garantie op de LED-lichtbol 

en de control-unit van Dydell.

– Om te voorkomen dat een lamp onnodig 

wordt teruggestuurd dient u bij schade 

eerst per telefoon 023-529 3888 of per mail 

support@dydell.com contact met ons op  

te nemen waarna wij u een retourformulier 

zullen toesturen. Meldingen van schade 

dienen binnen 7 dagen na levering van  

de goederen te zijn gemeld.

– Lampen die worden teruggezonden 

voor reparatie of vervanging, dient u te 

retourneren in de originele verpakking met 

bijsluiting van een kopie van de factuur 

en een leesbaar en volledig ingevuld 

retourformulier met de omschrijving  

van de klacht. 

Het retouradres is: 

DYDELL BV t.a.v.: Retourafhandeling, 

Spaarne 55

2011 CE Haarlem

 

 

ADAPTER SPECIFICATIES
AC Adapter    

Input: 100-240V ~ 1.0 A Max 50-60 Hz

Model: SYS1308-2424-W2E   

Output: + 24V DC 1.0A

LED-LICHTBOL SPECIFICATIES
Afmeting: 14 x 14 x 14 cm   

Kleurweergave echtheid: Ra 85

Energieconsumptie: 1,5-25 Watt  

Kleurtemperatuur: 2700K (warm wit)

Lichthoeveelheid: 850-1605 Lumen  

Gekleurd licht: optioneel

Dimbaar: traploos van 100%-1%  

LED Lifetime Protector: Ja

SCHOONHOUDEN EN ONDERHOUD 
Verwijder de adapter uit het stopcontact. 

Reinig de LED-lichtbol en het luchtrooster 

met een schone en zachte doek om krassen 

te voorkomen. Gebruik geen schoonmaak 

middelen en/of water. 

MILIEU
Indien u zich in de toekomst wilt ontdoen 

van uw LED-lichtconcept, neemt u dan 

de plaatselijke voorschriften in acht. LED-

lichtbollen die nog licht geven kunt u gratis 

terugsturen naar Spaarne 55, 2011 CE Haarlem 

ovv Tweede leven in derde wereldland. 

STORING ZOEKEN
De LED-lichtbol is een hoogwaardige en 

innovatieve lichtbron die behoort tot de 

nieuwste licht-generatie. Mocht echter de LED-

lichtbol geen licht geven:

– controleer dan of de adapter goed in het 

stopcontact is geplaatst. 

– controleer of de stekkers goed in de control-

unit  zijn geplaatst.

– controleer of de indicatie verlichting op de 

control-unit brandt.

Mocht uw LED-lichtbol niet naar behoren 

werken, neem dan contact op via 

www.DYDELL.com/klantenservice

     

SMARTPHONE APP BEDIENING
U kunt uw LED-lichtbol draadloos 

met uw iPhone, iPad en iPod touch 

bedienen waardoor u toegang krijgt tot 

vernuftige lichtfunctionaliteiten zoals de 

lichtmanagement module, het opslaan 

van favoriete kleurencombinaties en 

kleurentherapie. 

Bekijk de video-instructie op 

www.DYDELL.com/video-instructies  

of lees de uitgebreide handleiding uit  

de doos of op www.DYDELL.com

FUNCTIONALITEITEN CONTROL-UNIT

 Zet de LED-lichtbol aan door op de  

 aan/uit button van de control unit  

 te drukken.

 Indien uw LED-lichtbol is voorzien 

 van gekleurd licht, kunt u de   

 voorgeprogrammeerde kleuren  

 bekijken door op de favorieten knop  

 te toetsen.

 Gebruik de dim-button om te dimmen. 

 

 

 Schakel de LED-lichtbol uit door op  

 de aan/uit button te drukken.   

 De LED-lichtbol onthoudt de laatst  

 gekozen kleurinstelling. 


