Aansluiten en programmeren led verlichting
Volgt u eerst deze stappen vóórdat u de spots gaat monteren!

1 set led verlichting bestaat uit:
• 6 lampjes
• 1 driver
• 1 afstandsbediening
Benodigdheden:
• gatenzaag 46mm
• 2 stuks AAA batterijen

Stap 1
Haal de afstandsbediening en de kabels uit de verpakking en plaats 2 AAA batterijen in de
afstandsbediening.

Stap 2
Leg alle kabels inclusief driver op een rij en steek de stekkers in elkaar (1).
Indien alle kabels zijn verbonden, knipt u de laatste stekker af (2) en verbindt deze twee draden met
elkaar.
Bindt ze af met isolatietape of gebruik een kroonsteentje.
LET OP: knip niet het lange snoer af!
Deze heeft u nodig om de afstand te overbruggen om van de ene naar de andere ligger te gaan.
Gebruik de langste lengte tussen lampje 3 en 4.
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Stap 3
Verbindt de lampjes met het snoer.

Stap 4
Het inlezen van de afstandsbediening op 1 van de 4 kanalen (onderste knopjes van de
afstandsbediening):

Voorzie het snoer aan de driver van een stekker.
Neem de afstandsbediening in de hand en zorg ervoor dat de batterijen erin zitten.
Sluit nu de driver aan op 220V (steek de stekker in het stopcontact).
Duw binnen 5 seconden op de AAN-toets van kanaal 1 en houd deze ingedrukt tot de lampjes
driemaal knipperen.
De afstandsbediening is nu ingelezen.
Indien de lampjes niet gaan knipperen, dient u de bovenstaande actie te herhalen.
U kunt eventuele extra lichtsetjes inlezen op kanalen 2 t/m 4.
U kunt dan alle setjes tegelijktijdig bedienen met de bovenste aan en uit knoppen.
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Stap 5
Monteren van de licht set:

De plaats van de te boren gaten kunt u zelf bepalen.
Houdt u hierbij wel rekening met de lengte van de kabels!
Bij het plaatsen van 3 lampjes per ligger, boort u 1 gat in het midden van de ligger en 2 gaten (1
boven, 1 onder) op 40cm vanuit de kant.
1 set verlichting bestaat uit 6 lampjes; u plaatst 3 lampjes per ligger.
Dit betekent dat u twee liggers met verlichting heeft.
De bedrading bestaat uit 4 korte en 2 lange delen.
De draden met de langere delen gebruikt u om de afstand te overbruggen van de ene ligger naar de
andere ligger.
Het snoer werkt u weg tussen de goot en het kantelprofiel.
Maak voor de kabel aan de gootzijde een uitsparing aan de bovenzijde van de ligger zodat de kabel
niet klem komt te zitten tussen de ligger en het kantelprofiel.
De driver monteert u aan de bovenzijde tussen de twee linker of rechter liggers (afhankelijk van aan
welke zijde de spanningsvoorziening komt).
Dit kunt u afdekken door het meegeleverde profiel.
Het is verstandig het licht te laten branden als u het dak gaat dichtmaken met de beplating.
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