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Welkom b� de Ledlichtdiscounter installatiehulp.
Hier leggen we u stap voor stap uit hoe u een LED-paneel

vervangt en monteert.
Veel installatieplezier! 
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Benodigdheden 

Stap 7 

Ledlichtdiscounter installatiehulp 

Voor de installatie van een LED-paneel heeft u een aantal dingen nodig.
Namel�k een LED-paneel met driver naar keuze, een stekker met aansluitsnoer

en een schroevendraaier.

Sluit de bruine kabel aan de linkerkant aan en de blauwe kabel aan de
rechterkant. Doe dit door voorzichtig de aansluiting in te drukken zodat deze
onderin vr� komt. Vaak hoeft er niet geschroefd te worden t�dens deze stap.

Plaats nu de kapjes weer terug op hun plek en maak deze vast.

Sluit nu de driver aan op het paneel. Zorg dat deze goed vastzit. B� sommige
driveraansluitingen moet u deze een kwartslag draaien.

Als eerst schakelt u de juiste groep uit in uw meterkast om ongelukken te
voorkomen. Haal dan het netsnoer uit uw oude paneel.

Verw�der het oude paneel. 
Dit doet u door het systeem plafond naast het paneel eruit te halen en dan het

paneel aan één kant omhoog te duwen. Dan gaat het paneel schuin in het
plafond liggen en kunt u hem al kantelend eruit halen.

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

Schroef of wrik het driverkapje los met een schroevendraaier. Nu kunt u de
netsnoeren aansluiten aan de driver.

Wat heeft u nodig voor de installatie van een LED-paneel?
Een LED-paneel met driver naar keuze, stekker met aansluitsnoer en een

schroevendraaier.  

Sluit het aansluitsnoer aan op het nieuwe paneel. Nu is het paneel klaar om
weer in het plafond gezet te worden. Dit doet u precies hetzelfde als het
verw�deren van het oude paneel. Eerst duwt u de ene kant schuin in het

plafond, daarna duwt u de andere kant ook in het plafond waardoor deze vast
bl�ft hangen aan de houders van uw systeemplafond.
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Nu bent u klaar met de installatie. Zet de stroom weer aan en controleer of de
panelen aangaan. Zo niet, probeer dan elke stap nog een keer goed te

bek�ken.


