Driehoek keuken verlichting

Hartlijk dank voor uw aankoop. Wij zullen in deze handleiding u op weg helpen om de set netjes te installeren.

De armaturen plaatsen
Driehoek armatuur
• Verwijder de lamphouder uit het armatuur en zet het armatuur vast met de meegeleverde schroeven. Plaats de
lamphouder terug in het armatuur.

Aansluitschema

Aansluiten dimmer
Input zijde
Aan de voedingsadapter zit een stekker welke u direct in de contrastekker van de
dimmer kunt pluggen.
Output zijde
In uw pakket zit een losse contrastekker met schroefverbinding. Strip de
isolatie 6-7mm van het snoer af. De rode draad gaat in de plus (+) en de
zwarte draad gaat in de min (-) Bij blauw/wit snoer gebruikt u blauw als plus
(+) en wit als min (-). Zorg ervoor dat u de isolatie ver genoeg afstript. Zit de
isolatie in het contact zal er geen verbinding gemaakt worden.

Aansluiten van de armaturen
De lamp heeft 2 aansluitdraden en hebben geen kleur. Het maakt
dan ook niet uit aan welke draad u rood/zwart (blauw/wit) aansluit.
Knip het meegeleverde snoer op de gewenste lengte af. Hou
rekening met eventueel extra snoer voor eenvoudig wegwerken.
Strip 6-7mm van de isolatie af. Draai de schroefjes los van het
schroefblokje. Neem 1 draad van de lamp en stop deze in 1 van de schroefblok gaten en draai deze aan. Doe dit ook bij de
andere kant. Om ook de volgende lamp ook te voorzien van elektriciteit zal u aan de andere kant van het schroefblokje 2
draden per schroefblok gat moeten plaatsen. Zie afbeelding.
Herhaal bovenstaande stappen bij elke spot.

De lampen plaatsen in de armaturen
Verwijder het glaasje van het armatuur. In de ﬁtting van het armatuur zit u twee gaatjes. Plaats de pootjes van de led lampen
in deze gaatjes en duw deze zo ver mogelijk in het armatuur. Plaats het glaasje terug in het armatuur.

Let op: Het kan gebeuren dat uw glaasje niet meer in het armatuur past. Om deze ledlampen in zoveel mogelijk armaturen
toe te passen laten wij er in de fabriek extra lange pootjes laten aanzetten. Zijn de pootjes te lang knip er dan 2mm van af en
probeer opnieuw.

Trouble shooting
Vraag:
Antwoord:

1 of meerdere lampen doen het niet, hoe kan dit?
Dan staat de schakelaar uit op de lamp. Werkt het daarna niet, controleer dan de verbindingen van de
schoefblokjes.

Vraag:

Kan ik een andere voeding gebruiken dan de bijgeleverde?

Antwoord:

Nee, we adviseren u om de bijgeleverde voeding te gebruiken.

Vraag:
Antwoord:

Hoe kan ik het beste de isolatie van de draden afhalen?
Het beste kunt u de isolatie verwijderen met een striptang. Heeft u deze niet kunt u ook voorzichtig met een
mesje de isolatie doorsnijden en verwijderen.

We hopen dat deze handleiding u heeft geholpen bij de installatie van uw keuken ledspot set. Mocht u iets gemist
hebben in de handleiding, u heeft vragen of als u het leuk vindt om uw eindresultaat met ons te delen, stuur uw
foto’s naar info@vividinnovation.nl.
We horen graag van u.
Veel plezier met uw verlichting

