Gebruiksaanwijzing
Sfeerlampen type Auriga
Versie 2 – maart 2009

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Lumirax sfeerlamp!
Om zo lang mogelijk plezier te hebben van deze prachtige sfeerlamp hebben wij voor u
deze gebruiksaanwijzing samengesteld met daarin diverse aanwijzingen en tips.
Wij adviseren u vóór het eerste gebruik van de sfeerlamp deze gebruiksaanwijzing een
keer aandachtig door te lezen.
Voor de meest actuele informatie met betrekking tot onze sfeerlampen kunt u terecht op
onze website www.lumirax.com. Op deze website is ook de laatste versie van deze
gebruiksaanwijzing te downloaden.
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1.1

EERSTE INGEBRUIKNAME
Uitpakken

Alle Lumirax sfeerlampen worden standaard geleverd met buitenpot en binnenpot voor
het plaatsen van een (hang)plant. De buitenpot is om veiligheidsredenen geïntegreerd in
de sfeerlamp en kan niet worden verwijderd.
Type sfeerlamp

Maten van potten

Auriga Small

Buitenpot
Ø 9.5 cm, 9 cm hoog

Binnenpot
Ø 8 cm, 7 cm hoog

Auriga Medium

Ø 20 cm, 19 cm hoog

Ø 19 cm, 17.1 cm hoog

Auriga Large

Ø 27 cm, 25 cm hoog

Ø 24 cm, 21.5 cm hoog

Een peilstok wordt ook meegeleverd. Hiermee kunt u het waterniveau in de buitenpot
meten. Controleer bij het uitpakken van uw sfeerlamp of al deze accessoires aanwezig
zijn. Als er iets ontbreekt, meldt dit dan bij uw Lumirax dealer.
1.2

Plaatsen

Hang de sfeerlamp op een stabiele en droge locatie. Houdt bij uw locatiekeuze ook
rekening met de plant (wel/geen zon, tocht, etc) en de beschikbaarheid van een
stopcontact. Alle sfeerlampen van het type Auriga zijn standaard voorzien van een
tweedraads netsnoer van 3 meter lengte. (zonder stekker)
Let op: Sfeerlampen van het type Auriga zijn uitsluitend bedoeld voor binnen gebruik in
een woon- of kantoorruimte. Ze zijn niet geschikt voor gebruik buiten!
Lumirax sfeerlampen komen het best tot zijn recht in combinatie met een mooie plant.
Op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing ziet u een Auriga Medium sfeerlamp
uitgerust met een prachtige varen. Verderop in deze gebruiksaanwijzing treft u meer
informatie en tips aan met betrekking tot de combinatie van sfeerlamp + varen.
Uiteraard kunt u uw sfeerlamp ook gebruiken met een ander type plant of een fraai
kunst- of droogboeket. Kijk op onze website voor de laatste tips en ideeën.
Voor het plaatsen van de plant van uw keuze in de sfeerlamp kunt u het beste de
meegeleverde binnenpot gebruiken. Zorg bij het verpotten van de plant ervoor dat de
aarde ongeveer 1 cm onder de rand van de binnenpot blijft.
1.3

Aansluiten

Sluit het netsnoer aan op 230V aansluiting op uw (plafond)locatie. (kroonsteentje)
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2.1

NORMAAL GEBRUIK
Aan/uit schakelen en dimmen van licht

Met behulp van de geïntegreerde dimmer/schakelaar in de punt van de sfeerlamp kunt u
de sfeerlamp aan/uit schakelen. Ook kunt u hiermee de hoeveelheid licht van de
gloeilamp of spaarlamp instellen.

Indien u gekozen heeft voor een sfeerlamp die uitgerust is met een spaarlamp dan raden
wij u aan bij het eerste gebruik de dimmer eerst minimaal 1 minuut in de maximale
stand te zetten. Pas daarna de dimmer terugdraaien naar de gewenste hoeveelheid licht.
2.2

Water geven van de plant

Water en elektriciteit gaan niet samen. Om te voorkomen dat eventueel gemorst
gietwater het elektrische gedeelte aan de binnenzijde van de sfeerlamp kan bereiken en
gevaar (kortsluiting/elektrische schok) kan ontstaan, zijn bij het ontwerp van de Auriga
sfeerlampen diverse voorzorgsmaatregelen genomen:

De buitenpot is vastgemaakt aan de topplaat. De naad tussen topplaat en buitenpot
is afgedicht met watervaste kit.

De naden tussen de topplaat en de rest van de sfeerlamp zijn met behulp van
rubberen strips afgedicht.

De topplaat van de sfeerlamp is gelakt met blanke lak. Dit maakt hem
waterafstotend en voorkomt kromtrekken en kiervorming.

De bekleding van de lamp is gemaakt van waterafstotende polyester stof.
Eventueel gemorst gietwater zal normaal gesproken dus niet de sfeerlamp in kunnen
lopen. Het blijft echter zaak om altijd voorzichtig te zijn bij het gieten en eventueel
gemorst water zo snel mogelijk met een doekje of tissue te verwijderen.
TIP: Giet water nooit direct op de plant, altijd op de aarde aan de voet van de plant.
Voorkom spetteren en laat bij het gieten de tuit van de gieter rusten op de rand van de
buitenpot. Giet rustig en behoedzaam.
TIP: Gebruik de peilstok om het niveau van het water in de buitenpot te meten. Laat het
waterniveau in de buitenpot nooit hoger komen dan 1 à 2 cm.
2.3

Reinigen

Reinig de sfeerlamp voorzichtig met stofzuiger (zachte stand) en/of vochtige doek. Zorg
dat er geen water binnen in de sfeerlamp terechtkomt.
2.4

Lamp vervangen

Bij normaal gebruik gaat de gloeilamp binnen in de sfeerlamp zo’n 1000 uur mee. Is uw
Auriga sfeerlamp uitgerust met een spaarlamp, dan is de levensduur zelfs 10.000 uur.
Mocht de lamp ooit vervangen moeten worden, dan kan dat via de bovenzijde van de
sfeerlamp. De onderstaande tabel geeft aan voor alle typen Auriga sfeerlampen welke
gloeilampen of spaarlampen moeten worden gebruikt.
Type sfeerlamp
Auriga Small
Auriga Medium
Auriga Large

Vervangende gloeilamp
Fitting
E14

Maximum vermogen
15 Watt

Voorbeeld
Philips T25

E14

25 Watt

Philips B35

E27

40 Watt

Philips T45

Vervangende spaarlamp
Auriga Small
Auriga Medium
Auriga Large

Fitting
-

Maximum vermogen
-

Voorbeeld
-

E14

9 Watt

Megaman MM00726

E27

11 Watt

Megaman MM00640

Let op:

Gebruik alleen lampen van het voorgeschreven vermogen. Lampen met meer
vermogen geven meer warmte en dat kan ongunstig zijn voor (de wortels van) de
plant. Het gebruik van lampen met een ander vermogen dan hierboven
voorgeschreven kan knipperen van de lampen en/of een zoemend geluid tot gevolg
hebben. In extreme gevallen kan zelfs de dimmer hierdoor defect gaan. Gebruik dus
altijd alleen lampen van het voorgeschreven vermogen.

Normale spaarlampen werken niet in combinatie met een snoerdimmer. Ze zijn
namelijk niet dimbaar. Lumirax gebruikt voor haar sfeerlampen speciale Megaman
dimbare spaarlampen. Deze werken wel met de snoerdimmer. (zie www.megaman.nl
voor meer informatie)

Voor de Auriga Small sfeerlamp is er helaas geen spaarlamp mogelijkheid.
2.4.1 Procedure voor vervangen van de lamp
1. Schakel de stroom uit.
2. Maak het netsnoer van de sfeerlamp los van de 230V aansluiting. (kroonsteentje)
3. Haal de sfeerlamp van zijn ophangpositie naar beneden laat een ander persoon hem
goed vasthouden in een rechte positie.
4. Maak de schroeven van de topplaat los. (kruiskop schroevendraaier)
5. Verwijder voorzichtig de complete topplaat met buitenpot + binnenpot + plant van
de sfeerlamp.
6. De fitting van de lamp is nu toegankelijk.
7. Draai de oude defecte lamp uit de fitting en vervang hem door een nieuwe van
hetzelfde type.
8. Plaats de topplaat weer op de sfeerlamp. Let er op dat de rubberen strips in de naden
weer goed op hun plaats komen te zitten. Dit is noodzakelijk om de lamp waterdicht
te houden voor eventueel gemorst gietwater.
9. Schroef de topplaat weer vast op de lamp.
10. Plaats de stekker van de sfeerlamp weer in het stopcontact.
11. Maak het netsnoer van de sfeerlamp weer vast aan de 230V aansluiting.
(kroonsteentje)
12. Schakel de stroom weer in.
De sfeerlamp is nu weer klaar voor gebruik.
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SFEERLAMP + VAREN

De combinatie van een Lumirax sfeerlamp en een mooie groene varen is een lust voor
het oog. Hier een aantal praktische tips met betrekking tot het houden van varens:









Een varen mag niet uitdrogen, anders gaat hij ‘ruien’. Hij mag best permanent ‘natte
voeten’ hebben, dwz 1 à 2 cm water onder in de pot.
Een varen houdt van vochtige lucht. Het is dan ook normaal dat een varen wat blad
verliest in de winter, wanneer de verwarming aan is en de lucht wat droger is. In het
voorjaar zul je zien dat er vanzelf weer nieuwe bladeren bij komen.
De varen mag niet in de volle zon staan. Kan hij niet tegen. Een wat donkerdere
plaats in hal of slaapkamer is geen probleem.
Let er op dat de varen niet voordurend op de tocht staat. Daar kunnen varens slecht
tegen. Ook grote temperatuursverschillen kunnen onherstelbare schade aan een
varen veroorzaken.
Een varen moet niet te vaak verplaatst worden.
Wekelijks voeding aan het gietwater toevoegen.





4

De gloeilamp van de sfeerlamp geven behalve licht ook warmte. Hoe meer licht, hoe
warmer ook de bloempot met varen na verloop van tijd zal worden. Dit is minder
goed voor een varen. Wij adviseren daarom ook om de sfeerlamp niet gedurende
lange tijd op maximale verlichtingstand te zetten. Beter is nog om een spaarlamp te
gebruiken. Een spaarlamp heeft een veel lager wattage en wordt dus lang niet zo
warm als gloeilamp.
Op de partnerpagina van onze website www.lumirax.com vind je een overzicht van
kwekers / leveranciers van varens in Nederland. Ook staan hier een aantal links naar
websites met nog meer informatie over varens.

GARANTIE

Voor iedere Lumirax sfeerlamp geldt een garantie van 12 maanden na aankoopdatum op
materiaal en productiefouten. Verdere aanspraken, van welke aard dan ook, direct of
indirect, met betrekking tot personen en/of materialen zijn niet mogelijk.
Uw aankoopfactuur is tevens uw garantiebewijs en dient bij aanspraak op garantie op te
worden overlegd indien Lumirax u daarom verzoekt.
4.1

Garantievoorwaarden

Als de sfeerlamp tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van materiaal
en/of productiefouten, garanderen wij kosteloos herstel op voorwaarde dat:






De sfeerlamp niet oneigenlijk is gebruikt.
Er geen schade is ontstaan door externe invloeden als gevolg van gebruik in een
omgeving waar de sfeerlamp niet voor bedoeld is.
Er geen schade is ontstaan door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
Aan de sfeerlamp geen ondeskundige reparaties, vervangingen en/of uitbreidingen
door derden zijn aangebracht.
De aankoopfactuur wordt overlegd.

Onderdelen die aan normale slijtage/verouderingseffecten onderhevig zijn (vgl.
gloeilampen, spaarlampen) vallen buiten deze garantie.
Indien zich binnen de garantieperiode een defect voordoet dat niet kan worden hersteld,
dan vindt kostenloze vervanging van de sfeerlamp plaats.
Alle Auriga sfeerlampen worden met de hand gemaakt uit zorgvuldig geselecteerde
materialen. Hout is een natuurproduct en bevat variaties qua structuur (noesten,
groeilijnen, hartdelen, lijfscheurtjes) en kleur. Deze variaties kunnen tot uiting komen in
de sfeerlampen, zowel in één lamp als tussen lampen onderling. Ook kunnen in de loop
der tijd kleurverschillen ontstaan als gevolg de invloed van licht, temperatuur en
luchtvochtigheid op het hout. Deze variaties zijn geen defecten maar van tevoren
bekende en geaccepteerde eigenschappen van de lampen. Zij kunnen geen aanleiding
zijn tot reclamaties, tenzij ze structureel afbreuk doen aan de stevigheid, veiligheid of
functionaliteit van de sfeerlamp. Zie ook onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze
downloaden van onze website www.lumirax.com.
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5.1

Milieu
FSC keurmerk

Lumirax gebruikt waar mogelijk hout met FSC keurmerk voor haar produkten.

Voor meer informatie over het FSC keurmerk kijk op www.fscnl.org

5.2

Afval

De spaarlampen die Lumirax gebruikt in haar sfeerlampen bevatten materialen die niet
in een grofvuilcontainer of in een glascontainer thuis horen. Ze vallen onder de categorie
klein chemisch afval. Dus mocht u ooit een spaarlamp moeten vervangen, dan
verzoeken wij u de oude defecte lamp en bij het daarvoor bedoelde depot in uw
woonplaats in te leveren.

