NL

Installatiehandleiding
LED Panel

Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding aandachtig door, voordat het LED panel wordt geinstalleerd en in gebruik wordt
genomen. Voordat u met de montage begint dient u de netspanning van het armatuur te halen.
Al de installatiewerkzaamheden dienen door een erkend elektroinstallateur te worden uitgevoerd, alleen dan blijft de garantietermijn van 3 of 5 jaar geldig.
Installatie:
Ontkoppel de stroomvoorziening voordat u begint met de installatie.
Verbindt de invoerstekker met de bronspanning (AC 100-240V). Verbindt vervolgens de uitvoerstekker (DC) van de LED driver
met de DC-ingang van het armatuur, controleer of de verbinding goed vast zit. Vervolg de installatie als volgt, afhankelijk van de
wijze van installatie:
A. LED panel met systeemplafond installatie
1.
Haal de netspanning van het armatuur.
2.
Verwijder de plafondplaat/-tegel op de plek waar u het Led paneel wilt installeren.
3.
Voer het paneel diagonaal door het plafond waarna u de kabels kunt aansluiten zoals te zien bij stap 3.
4.
Monteer het Led panel op de gewenste plaats en controleer of het Led paneel juist en veilig is bevestigd.
B. Voor installatie tegen het plafond aan of hangend onder het plafond neem contact op met uw leverancier.

ENG

Installation Manual
LED Panel

Please read the installation manual carefully before our LED panel is installed and operated in order to ensure the safety. Before
replacing any conventiol lighting for LED lighting, please make sure that the power is of the lighting fixture.
All installation work must be done by a qualified electrician. The guarentee of our LED panel and the installation is depending on
this matter.
Installation:
Turn of the power switch before starting the installation.
Connect the input terminal with utility power (AC 100-240V). Then connect the output terminal DC plug of the current driver to
the fixture’s DC plug, insure the connection is secure. Proceed with installation depending on the way of installation:
A. LED panel embedded installation
1.
Remove the power from the fixture.
2.
Remove the ceiling plate on the place where you would like to install the Led panel.
3.
Put the Led panel diagonal through the ceiling after that connect the wiring like on step 3.
4.
Fix the Led panel on a suitable place and check if the panel is mounted properly and securely.
B. For installation on or below the ceiling please contact your supplier.

