Monteringsanvisning

LED-belysning limtrereisverk
Passer til system 10-40 mm kanalplasttak

Lumen 240 lm 3000 K
2,3 W pr. lampe
IP44

VIKTIG!

Willab Garden 2020-10

7540NO

OBS!

Monter aldri belysningen
når transformatoren er koblet til.
Testkoble alle belysningsdeler
slik som de skal monteres i
reisverket, for å sikkerstille at
alt fungerer før du begynner å
montere i reisverket.

Les hele monteringsanvisningen
før du begynner monteringen!
Hvis anvisningene ikke følges, vil
kanskje ikke produktet fungere
optimalt, og garantien vil
ikke gjelde.

Willab Garden AB forbeholder seg retten til å endre materialer, konstruksjon og design.
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Montering av LED-belysning
1.

2.

Mål ut hvor lampene skal plasseres.
Avstanden mellom lampene skal være minst
1000 mm og maks 1800 mm.
Maks. 1 stk. lampe pr. meter.

2. Bor rett gjennom takbjelken 90°
med 10 mm bor.

10 mm

90˚

3. Mål ut hullene og bor gjennom

3.

takprofilen med 16 mm bor.
Hullet i takprofilen skal være større
enn i takbjelken slik at ledningen ikke
skraper mot aluminiumskanten.

m

16 m

4. Skru et lampefeste inn i bjelkene, midtstilt over de borede hullene (festet
sitter med magnet på lampen).
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4.

Montering av LED-belysning

Innhold:
A. Transformator + fjernkontroll Art nr 6546
B. Forgrener Art nr 7551
C. Endeplugg forgreneren Art nr 6543
D. Lampeledning Art nr 6542
E. Trekkledning Art nr 7543
F. Lampe Art nr 7545
G. Endeplugg lampeledning Art nr 7544

Koblingsskjema
OBS!

Koble aldri til en lampe når strømmen er
slått på. Ha transformatoren frakoblet under montering.
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5. Koble i henhold til koblingsskjemaet.

- Monter transformatoren beskyttet.
- Koble deretter forgreneren til første takbjelke.
- Koble så forlengerledningen på forgreneren.
- Koble sammen lampe- og forlengerledningen.
- Koble sammen lampeledningen med trekkledningen. Stikk
trekkledningen ned gjennom hullet, og dra lampeledningen
fra undersiden. Koble sammen lampe og lampeledning.
Fest lampen til lampefestet.
- Koble en ny lampeledning til den forrige, og gjenta til alle
lamper i første bjelke er montert. Avslutt med en endeplugg.
- For å fortsette til neste bjelke kobler du neste forgrener til
den første, og gjentar foregående trinn.
Hvis det ikke skal være belysning i hver bjelke, kjøper du en forlengelsesledning 6544 som du kobler
mellom forgrenerne.
- Når all belysning er på plass, avslutter du med en endeplugg i den siste forgreneren.
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6. Tett hullet med silikon så vann ikke
trenger inn. Vær nøye med å legge silikonet så jevnt som mulig mot profilen
så vannet kan renne forbi.

kon

Sili

Råd om vedlikehold
Slik rengjør du LED-belysningen:
•
•
•
•

Rengjør bare lampene når de er slukket og kalde.
Rengjør bare de synlige delene.
Rengjør med en lett fuktet klut.
Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, mye vann eller damp.

Viktig å tenke på...
• Monter aldri belysningen når strømmen er slått på.
• Ha transformatoren frakoblet under montering.
• Maks 24 lamper pr. transformator.
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