R

.COM

CONNECTING
LED LIGHT EXPERIENCE

HANDLEIDING

MOUNTING CONSTRUCTION PLASTER RING - GLARELESS SPOT

STAP 1

STAP 2

BENODIGDHEDEN

BENODIGDHEDEN

- Gatenzaag - Ø 88mm
- Boor

- 5 keer verzonken gipsplaatschroeven
- Schroevendraaier

- Boor een gat in het plafond met een
gatenzaag van Ø 88mm.

- Plaats de stuukring in het boorgat en schroef
de stuukring met gipsplaatschroeven vast.

STAP 3

- Stuuk het plafond met stuukringen af.
LET OP: Stuuk niet hoger dan de
binnenrand van de stuukring en voorkom
dat er stuukpleister in de ring komt.
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MOUNTING CONSTRUCTION PLASTER RING - GLARELESS SPOT

STAP 4

- Sluit de ‘GND’ en de ‘+’ kabel aan op de
stekker van de spot, druk hiervoor het oranje
vlakje omlaag bij de stekkeraansluiting.
- Om meerdere spots in een groep te besturen
zie het aansluitingsschema in stap 6.

+

STAP 5

- Druk de veren van de spot in en plaats de
spot in het plafondgat.

STAP 6

Wilt u meerdere spots in een groep plaatsen?
- Sluit de ‘+’ van de driver aan op de ‘+’ van de
eerste spot.
- Sluit de ‘GND’ van de eerste spot aan op de ‘+’
van de tweede spot.
- Sluit de ‘GND’ van de tweede spot aan op de
‘+’ van de derde spot.
- Sluit de ‘GND’ van de laatste spot aan op de ‘-’
of ‘GND’ van de driver.

GND

LET OP: Op deze manier mogen maximaal
4 spots in serie worden gezet.
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FLOATING CEILING CONSTRUCTION - GLARELESS SPOT

STAP 1

STAP 2

- Meet de dikte van het plafondmateriaal
waarin de spot verwerkt gaat worden.

- Frees een deel van het plaatmateriaal weg,
zodat de spot-engine in het materiaal wegvalt.

STAP 3
LET OP: Zorg ervoor dat de bovenkant van
het hoedje van de spot net onder het
plaatmateriaal uitkomt.

Dual white + RGBW Spot
Single white Spot

Ø 55,4 mm

Ø 55,4 mm

Frees machine
70 mm

86 mm
1 mm

1 mm

Ø 12 mm

Ø 10 mm

Ø 25 mm

Ø 25 mm
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FLOATING CEILING CONSTRUCTION - GLARELESS SPOT

STAP 4

- Fixeer de spot aan de bovenkant van het
plafond door de zijpootjes te verstellen naar
de dikte van het plaatmateriaal.

STAP 5

- Schroef de zijpootjes vast met schroeven.

STAP 6
- Sluit de zwarte ‘GND’ en de rode ‘+’ kabel aan
op de stekker van de spot, druk hiervoor het
oranje vlakje omlaag bij de stekkeraansluiting.
- Om meerdere spots in een groep te besturen
zie het aansluitingsschema in stap 7.

LET OP: Op deze manier mogen maximaal
4 spots in serie worden gezet.
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STAP 7

Wilt u meerdere spots in een groep plaatsen?
- Sluit de rode ‘+’ van de driver aan op de rode
‘+’ van de eerste spot.
- Sluit de zwarte ‘GND’ van de eerste spot aan
op de rode ‘+’ van de tweede spot.
- Sluit de zwarte ‘GND’ van de tweede spot aan
op derode ‘+’ van de derde spot.
- Sluit de zwarte ‘GND’ van de laatste spot aan
op de zwarte ‘-’ of ‘GND’ van de driver.
LET OP: Op deze manier mogen maximaal
4 spots in serie worden gezet.
LET OP: Op deze manier mogen maximaal
4 spots in serie worden gezet.
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Als de spot een interne driver is, hoe moet de
spot dan aangesloten worden?
- Dan moeten alle rode ‘+’ en zwarte ‘GND’s’ individueel naar
de voeding.

Als de spot een interne driver heeft en
deze alleen gevoed wordt, hoe werkt dat dan?
- Dan moet de rode ‘+’ spot naar de rode ‘+’ driver en de
zwarte ‘GND’ spot naar de zwarte ‘-’ driver.

