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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Par la présente,
Company /Entreprise:

TE-Group NV

Address: / Adresse:

Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium

declare that the following equipment: / déclare que le dispositif suivant :
Product name:
Nom du produit:
Product type:
Type de produit:

DreamLED OTLL-600
Indoor & Outdoor TL Light

conforms with the following safety requirements of the directives 2011/65/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.
Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and
specifications, applying versions valid in April 2017. The full text of the EU declaration of conformity is available at
the following internet address: www.dream-led.eu.
est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2011/65/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes,
appliquant les versions valides en Avril 2017. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l’adresse internet suivante: www.dream-led.eu.
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SAFETY PRECAUTIONS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

•
•
•
•

•
•
•
•

Make sure you switch off the power before installation.
Do not install when it is raining.
Make sure that the power wiring comes from a circuit with a suitable fuse or circuit breaker.
Do not cover the unit during use, make sure there is sufficient ventilation. Ensure that there is sufficient air flow above the
fittings and that they are not covered by insulation.
Do not use the unit if you suspect that it is damaged. Do not try to open or repair the unit yourself. To avoid considerable
subsequent damage to the device, only let a qualified expert repair the unit otherwise the warranty will be void.
Do not use with dimmers.
Do not immerse the product in water.
Keep the light away from children, it is not a toy.
When not in use, make sure to store the lamp in a safe and dry location, avoid extremely high or low temperatures.
The LED source is not replaceable. The LED’s contained in this tube shall only be replaced by the manufacturer, his service agent
or a similar qualified person.
If the flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent
or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
Make sure that all electrical connections are secure and that there are no loose ends.
The Light must be installed using the included mounting parts. Do not drill the base of the fitting otherwise the warranty will
be void.
NOTE: The minimum distance from the luminaire to any lighted objects shall be kept at least 0.3 m.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMPORTANT: Some countries may require installation of this product by a qualified electrician, ensuring the installation
complies to the current IEE wiring regulations. Please check the laws and requirements in your country. If the house wiring
is of aluminum, consult with an electrician about proper wiring methods. Before proceeding the installation, TURN OFF THE
POWER TO THE LIGHTING CIRCUIT AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX TO AVOID ELECTRICAL SHOCKS.
PARTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Authorized Signature
S. Izaks, Product & Research Manager, TE-Group NV
April 2017, Kapellen

Schakel de stroom uit voordat u de installatie aanvangt.
Installeer het apparaat niet als het regent.
Zorg ervoor dat de bedrading afkomstig is van een stroomcircuit met een geschikte zekering of een stroomonderbreker.
Dek het toestel niet af tijdens het gebruik, zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. Zorg voor voldoende luchtstroom rondom
de aansluitingen en zorg ervoor dat ze niet bedekt zijn met isolatie.
Gebruik het apparaat niet als u vermoedt dat het beschadigd is. Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Om
gevolgschade te voorkomen mogen enkel gespecialiseerde experts reparaties uitvoeren aan het product anders zal de garantie vervallen.
Gebruik de lamp niet met dimmers.
Dompel de lamp niet onder in water.
Houd de lamp uit de buurt van kinderen, het is geen speelgoed.
Bewaar de lamp op een veilige en droge plaats, vermijd extreem hoge of lage temperaturen.
De LED lichtbron is niet vervangbaar. De LED’s in deze buis mogen alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn servicedienst
dan wel door een gelijksoortig gekwalificeerde persoon.
Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp beschadigd is zal deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant
of zijn servicedienst dan wel door een gelijksoortig gekwalificeerde persoon ter vermijding van gevaar.
Zorg ervoor dat alle aansluitingen veilig zijn en dat er geen losse einden zijn.
De lamp moet worden geïnstalleerd met behulp van de bijgeleverde montage-onderdelen. Boor niet in de basis van het
armatuur anders vervalt de garantie.
OPMERKING: De minimale afstand van de lamp tot verlichte objecten dient minstens 0,3m te zijn.
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BELANGRIJK: Sommige landen vereisen dat de installatie van dit product door een erkend elektricien gebeurt, zodat de
installatie volgens de huidige IEE installatievoorschriften. Controleer de wetten en voorschriften hierover in uw land. Als de
bedrading in uw huis van aluminium is, dient u met een elektricien de correcte aansluitingsmethoden te bespreken. In elk
geval DIENT U DE STROOM VAN HET VERLICHTINGSCIRCUIT AAN DE ZEKERINGKAST OF STROOMONDERBREKER UIT
TE SCHAKELEN OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
ONDERDELEN

Front cover		
TL tube
Middle layer
Back part with clips
Mounting parts: clips, screws & plugs
Power cable

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CHOOSE A MOUNTING LOCATION
For the best results, fix the TL Light on a solid surface at a height between 2.5 ~ 3.8 m. For outdoor installation: a location under
eaves is preferable.
INSTALLATION
Make sure you have a screwdriver and drill ready. You can make a fixed installation to a (wooden) wall or ceiling.

A. Switch off the power source.
B. Before starting the installation and drilling the holes, please pay attention to the distance between the drill holes at the left
and right.
C. Drill the wall/ceiling and insert the supplied wall plugs.
D. Screw the mounting clips in the correct location using the supplied screws.
E. Click the back part of the TL Light into the mounting clips and make sure that it is fixed tightly.
F. Secure the power cable to the wall /ceiling using suitable clamps (not included). Ensure that the cable is not touching the body
of the TL Light. Turn on the power and use the wall switch to turn on the light.
WIRING INSTRUCTIONS

Voorkant		
TL buis
Tussenlaag
Achterkant met clips
Montage-onderdelen: klemmen, schroeven en pluggen
Stroomkabel

KIES EEN MONTAGE-LOCATIE
Voor de beste resultaten bevestigt u de TL lamp best op een stevige ondergrond en op een hoogte tussen 2,5 ~ 3,8m. Voor
buitenopstelling: een locatie onder de dakrand geniet de voorkeur.
INSTALLATIE
Zorg ervoor dat u een schroevendraaier en boormachine heeft klaarliggen. U kunt kiezen voor een vaste installatie tegen een
(houten) wand of plafond.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Schakel de stroom uit.
Voordat u begint met de installatie en het boren van de gaten: meet de afstand tussen de boorgaten aan de linker- en rechterkant.
Boor gaten in de wand / plafond en gebruik de bijgeleverde pluggen.
Schroef de bevestigingsklemmen op de juiste locatie met behulp van de bijgeleverde schroeven.
Klik de achterkant van de TL lamp in de bevestigingsklemmen en zorg ervoor dat deze stevig vast zit.
Bevestig de stroomkabel aan de wand / plafond met geschikte klemmen (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de kabel de
behuizing van de TL lamp niet raakt. Schakel de stroom aan en gebruik de lichtschakelaar om de lamp aan te zetten.

BEDRADINGSINSTRUCTIES

Strip approximately 6-8 mm insulating part of the power cable and original wire (if needed). Before connection make sure that
the wiring box gasket is firmly seated in its original place. Connect the BROWN wire (live wire +) to the terminal block “L” mark.
Connect the BLUE wire (Neutral wire) to the terminal block “N” mark. Connect the YELLOW/GREEN wire (earthing wire) to the
terminal block
mark (in case there is an earthing wire).

Verwijder ongeveer 6-8 mm isolatiegedeelte van de stroomkabel en originele draad (indien nodig). Voor aansluiting checkt u dat
de aansluitdoos stevig in zijn oorspronkelijke plaats bevindt. Verbind de BRUINE draad (fasedraad +) met het klemmenblok met de
“L” markering. Verbind de BLAUWE draad (0 draad) met het klemmenblok met de “N” markering. Verbind de GEEL/GROENE draad
(aardedraad) met het klemmenblok met de markering
(in het geval deze aanwezig is).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Shape

T8

Lamp base

G13

LED power

9W max. / 800 Lumen max.

Input

AC 100-240V 50/60 Hz

Color temperature

4000K (natural white)

Beam angle

160°

LED life

> 30000 hours

Color

Grey/transparent

Size

665 x 82,5 x 80,5 mm

Weight

860g

SUPPORT
For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact support@dream-led.eu.

Vorm

T8

Lampbasis

G13

LED vermogen

9W max. / 800 Lumen max.

Input

AC 100-240V 50/60 Hz

Kleurtemperatuur

4000K (natuurlijk wit)

Stralingshoek

160°

LED levensduur

> 30000 uren

Kleur

Grijs/transparant

Afmetingen

665 x 82,5 x 80,5 mm

Gewicht

860g

KLANTENONDERSTEUNING
Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen
met support@dream-led.eu.

