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MONTAGE HANDLEIDING VERLICHTING

Wat heb je nodig?
a) 73243 - Voeding & afstandsbediening (2x)
b) 73244 - Warm licht - LED strips met Y-kabel
 73245 - Koud licht - LED strips met Y-kabel
c+d) 73240 - Connectoren + krimpkous (set 2x50 stuks)
e) 73241 - Verlengkabel 50 cm (optioneel)
 73242 - Verlengkabel 200 cm (optioneel)

Vooraf
Maak beide afstandsbedieningen los van de voeding. Deze zijn nodig bij het gebruik nemen van de LED verlichting.

Installatie

Stap 1
Gebruik of maak een stroompunt, bij voorkeur onder de trap.

Stap 2
afhankelijk van waar je stopcontact zit boor je een gat door het 
dichtstbijzijnde stootbord.

Stap 5
Zet de kabel boven op de trede en in het midden van het stootbord  
vast met een strook tape.

Stap 6
Schuif de krimpkous (d) over de vrije draad.

Stap 3
Plaats voeding (a) bij het stroompunt en steek de stekker in de  
wandcontactdoos.

Stap 4
Voer de kabel van de stekkervoeding door het gat.
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Stap 7
Sluit een male connector (c) aan op de stekker.

Stap 8
Sluit de korte kabel van de LED verlichting aan op de male
connnector.

Stap 9
Schuif de krimpkous over de aansluiting en verwarm deze kort 
met een föhn tot de krimkous mooi aansluit om de verbinding.

Stap 10
Voer de lange kabel richting de bovenliggende trede.

Stap 11
Herhaal vanaf stap 5 tot en met de bovenste trede.

Stap 12
Druk bij montage de LED lamp in de daarvoor bestemde 
MexForm onderlat met LED voorbereiding.

In geval de bestaande bekabeling niet toereikend is kunt u gebruik 
maken van een verlengkabel. Deze zijn beschikbaar in 50 cm en 200 cm.

De LED trapverlichting kan desgewenst gekoppeld worden aan een  
tweede trap. Hiervoor hebt u slechts 1 stekkervoeding nodig.  
Het aantal aangesloten LED strips per voeding mag niet meer bedragen 
dan 20 stuks.
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