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Leest u deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat u de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit 
is veilig voor uzelf en u voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op de LED veranda 
inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het door u geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief vijf meter 
kabel, een transformator, een connector en twee afstandsbedieningen.

Uw verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop. Bent u niet tevreden over uw 
aankoop? U kunt het product (onbeschadigd en vrij van gebruikssporen) binnen 14 dagen retourneren.

Garantie
Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van onze producten. Wij bieden u daarom een garantie van 
drie jaar op het product. Deze garantie geldt voor mankementen aan het product als gevolg van een productiefout. 
Schade of defecten ontstaan door oneigenlijk of incorrect gebruik, vallen niet onder de garantie.

1. Controleer allereerst of 
alle onderdelen aanwezig 
zijn en test de set voordat 
u deze definitief plaatst 
in uw veranda.

2. Boor de gaten, met een 
zaagmaat van 28 mm, op 
de gewenste positie in 
uw veranda. Positioneer 
vervolgens de kabels van 
de LED inbouwspots op 
de gewenste plaats. Plaats 
de LED inbouwspot in het 
boorgat zodat de twee 
veren de ligger van de 
veranda niet raken. Duw 
achtereenvolgens beide 
veren tegen de inbouwspot 
aan en breng de 
inbouwspot op de plaats.

3. Sluit nu de connector 
aan op de transformator 
(OUTPUT). Blauw op 
min (-) en bruin op plus 
(+). Hierna sluit u alle 
inbouwspots aan op de 
connector. De stekkers 
dienen allen aangesloten 
te worden op de connector, 
aangezien de verlichting 
serie-geschakeld is. 
Indien de connector meer 
aansluitingen heeft dan 
het aantal geleverde 
inbouwspots, plaatst u een 
jumper (rood lusje) in de 
resterende openingen(en). 
Deze jumper(s) wordt/
worden (afhankelijk van 
het aantal inbouwspots 
en het type connector) 
meegeleverd.

4. Sluit vervolgens de 
transformator aan op 230V 
(INPUT).      = kabel groen/
geel, N = kabel blauw en L 
= kabel bruin. Wij adviseren 
de stroomgroep vooraf 
uit te schakelen! Indien 
u de verlichting aan wilt 
sluiten op vaste netstroom, 
verbind de INPUT van de 
transformator dan met een 
aan/uit schakelaar (vaste 
netstroom).

5. Omschrijving 
afstandsbediening: A 
= dimmen hoogstand, 
B = dimmen laagstand 
en C = aan/uit. Indien 
de LED inbouwspots en 
de transformator niet 
aan elkaar gekoppeld 
zijn, kunt u deze 
programmeren door 
de knoppen A en C van 
de afstandsbediening 
tegelijkertijd ingedrukt 
te houden, terwijl u de 
transformator aansluit 
op netstroom. Laat de 
knoppen los nadat de 
LED inbouwspots twee 
keer geknipperd hebben.
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