
MONTAGEHANDLEIDING X-TENS INFINITY

Bepaal de juiste plaats voor de lichtlijn, houdt rekening met ruimte voor het vast-
draaien van de stelschroeven aan de onderzijde.
Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtlijn
tegen aan komt (steen, hout, damwand, enz.)

Controleer voor montage of het doek de juiste maatvoering heeft, zie profielenblad.

Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt en waar deze uit de lichtlijn komt.
De X-Tens Infinity wordt geleverd in koppelbare delen van 5 meter, met een deel op
maat.  Ieder deel is voorzien van een eigen stroomaansluiting van 12 volt.
Door de delen om-en-om te monteren komt er om de 10 meter een LED voeding.

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage. 
Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.    

Schuif de pees gedeeltelijk in de linker-
bovenhoek. Schuif de 8mm zijkant van 
het doek, zonder pees, tussen de klem-
strip en de afdekkap. Vervolgens de pees 
in het scharnierprofiel aan de onderzijde. 
Als er enkele meters doek in de lichtlijn 
aangebracht zijn kunnen enkele stel-
schroeven aangedraaid worden met de
meegeleverde 3mm inbussleutel.
Draai vervolgens de RVS schroeven van 
de afdekkap aan.
Herhaal de volgorde tot de gehele
lichtlijn is opgespannen met het doek.
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1 2

5

3

4

De X-Tens Infinity profielen worden 
geleverd zonder bevestiging gaten.
Afhankelijk van de stevigheid van de
ondergrond, voldoende gaten in de
profielen boren, circa om de meter.
Boor de gaten op de juiste plaats:
In de groeven van de koppelstukken.
Dus NIET tussen de led modules.
Bij beschadiging van de bedrading kan
kortsluiting ontstaan.

De X-tens Infinity word geleverd met koppelstrippen en 2 eindkappen met klemstrippen 
om de uiteinden van het doek ook inwendig vast te klemmen.

Na het bevestigen van de X-tens Infinity en het aansluiten van de elektra eerst de 
verlichting testen op de juiste werking voordat het doek wordt opgespannen.
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Zorg met het aanbrengen en opspannen van het doek dat aan de losse zijde met 
enige spanning het doek strak getrokken wordt, voor een perfect eindresultaat.

Tip:

Zijkant


