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Welkom b� de Ledlichtdiscounter installatiehulp.
Hier leggen we u stap voor stap uit hoe u een railsysteem monteert.

Veel installatieplezier! 
 

Benodigdheden 

Stap 6 

Ledlichtdiscounter installatiehulp 

Als u de draden heeft gestript kunt u het kapje van het systeem halen door de
schroeven te verw�deren.

Hier ziet u dan het kroonsteentje waar de bedrading in komt te zitten. Deze
schroeft u nu los met een schroevendraaier zodat de bedrading er in kan. 

Zorg ervoor dat de kant van het kapje b� de stroomdraden zit. 

Teken op het plafond de gaten waar u het systeem op gaat hangen. Als deze
goed staan kunt u de schroeven door de gaten heen boren. Nu zit het systeem

volledig vast aan het plafond. 

Buig de elektriciteitsdraden richting het systeem. 
Het maakt niet uit welke draad in welke ingang komt.

 Als de bedrading goed vastzit in het kroonsteentje draait u deze weer dicht met
de schroevendraaier. Zit alles vast? Monteer dan het kapje weer op het systeem. 

Vind eerst de juiste plek voor uw rails. Zorg ervoor dat op deze plek een
stroompunt is zodat u deze kunt verbinden aan de rails.

Schakel dan de juiste groep uit in uw meterkast om ongelukken te voorkomen.  

Strip de bedrading die uit het plafond komt ongeveer 1cm af zodat de
binnenste bedrading zichtbaar wordt.

Hiermee gaat u het systeem verbinden met het stroomnetwerk.

*Ledlichtdiscounter is niet verantwoordel�k voor schade die
aan het product wordt toegebracht t�dens de installatie

Voor de installatie heeft u nodig:
Een potlood, schroeven, schroevendraaier of schroefmachine en een

spanningszoeker. 

Nu het hele systeem gekoppeld is aan het plafond kunnen de lampen er in. 
Deze hebben alt�d een GU10 fitting. 

Zet deze in de fitting en draai ze dan een kwartslag om ze vast te zetten. 
Als dit is gebeurt kunt u het gehele armatuur makkel�k in de rails schuiven.

 
En dan bent u klaar met de installatie. Zet de stroom weer aan en controleer of

het systeem werkt.
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