
MONTAGEHANDLEIDING RONDE LICHTBAK

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.    
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Gaten 9mm

Bepaal de juiste plaats voor de lichtbak, houdt rekening met het type ondergrond,
voegen of damwandprofiel. Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt.
Bepaal de lengte van de YMVK kabel voor het aansluiten op het aansluitblokje.
De voetplaat is demontabel, zodat deze snel en eenvoudig gemonteerd kan worden.

De binnenzijde schoonmaken en de 
verlichting testen op juiste werking.
De ronde acrylaat platen met Elkamet
rand zorgvuldig over de aluminium
lichtbak heen schuiven, waarbij de
naad aan de zijde van de voetplaat zit.
Hierna de RVS schroeven handvast
aandraaien.

De ronde lichtbak is aan de onderzijde voorzien van een afwatering gat van 7mm,
om te voorkomen dat tussen twee onderhoudsbeurten in, deze geblokkeerd raakt door
vuil of gruis en om de beschermingsgraad in stand te houden. Volgens CE norm.

Let op:
Bij te veel wind is het niet verstandig om de lichtbak te plaatsen of de platen erop of 
af te schroeven.

Neem de maatvoering van de gaten 
in voetplaat over op de muur.
Kies de juiste bevestigingsmiddelen in
combinatie met de ondergrond waar
de lichtbak tegen aan komt.
Controleer of deze ondergrond ook
het gewicht van de lichtbak kan dra-
gen. De voetplaat is voorzien van een
gat om de stroomkabel door te
voeren.

Nadat de voetplaat is gemonteerd de 
YMVK kabel door de koker van de
lichtbak schuiven, en door het gat aan
de bovenzijde heen schuiven.
Duw de lichtbak-koker in zijn geheel
in de voetplaat.
De lichtbak borgen met de RVS-bout.
Hierna de YMVK kabel aansluiten op
het aansluitblokje van de LED voeding.
Of indien nodig laten aansluiten door
een elektricien.
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