Benodigde materialen:

Montagehandleiding Gumax®
LED verlichting
Boormachine

Vierkante bit (meegeleverd)

28mm boor

Rolmaat (meegeleverd)

Let op:
- Gumax® LED verlichting is serie geschakeld. Alle 6 de LED lampen dienen aangesloten te worden.
- Wanneer u een beschadiging of gebrek aan een van de onderdelen vindt, monteer deze dan niet. Omschrijf de situatie en maak hier indien
mogelijk foto’s van en stuur deze naar klantenservice@tuinmaximaal.nl onder vermelding van uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal hiervoor zo
snel mogelijk een passende oplossing bieden.
- Let op dat u tijdens het monteren van uw terrasoverkapping geen kabels beschadigt met de schroeven.
- U heeft garantie op de Gumax® LED verlichting bij correcte montage hiervan onder een Gumax® terrasoverkapping.
- Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Tuinmaximaal
zo is geleverd, monteer het onderdeel dan niet. Maak foto’s van het betreffende onderdeel en de CE-sticker die op het onderdeel geplakt zit
(indien aanwezig). Stuur deze naar klantenservice@tuinmaximaal.nl onder vermelding van uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect monteert, dan kan
Tuinmaximaal deze niet meer omruilen waardoor Tuinmaximaal hiervoor geen oplossing kan bieden.

Stap 1:

Test de LED lampen. Sluit hiervoor alle 6
LED-spots met kabel aan op de verdeeldoos
en steek de transformator met stekker in het
stopcontact. (Link indien nodig de transformator en de LED lampen aan elkaar wanneer de
lampen niet gaan branden:
Schakel de transformator uit
Houd de knoppen A en C ingedrukt terwijl u
de transformator inschakelt. Laat de knoppen
los nadat de LED spots twee keer knipperen.)
Haal na de test alles weer los

Stap 2:

Bepaal de gewenste indeling van de LED spots.
Markeer de locatie op de ligger waar de gaten
geboord worden. Deze 6 gaten boort u op
maximaal 90 cm uit de voor- of achterkant met
de meegeleverde 28 mm boor. U kunt maximaal 2 gaten per tussenligger boren.
Tip: geef niet teveel druk en zorg ervoor dat u
uw boorapparaat niet doorschiet in de tussenligger, anders kunt u de laklaag rondom het te
boren gat beschadigen.

Stap 3:

Stap 4:

Tip: plaats zoveel mogelijk kabels in de liggers,
zodat de kliklijsten straks makkelijk terug zijn
te klikken

De kabels lopen achter de tussenliggers door
bij de uitsparingen aan de bovenkant.

Trek de kabels door de liggers en plaats de 6
LED spots in de gaten. De kabels trekt u naar
de achterkant toe (waar het muurprofiel van
de terrasoverkapping komt).

Ga nu verder met het monteren van de
tussenliggers van uw terrasoverkapping. Zorg
ervoor dat alle kabels naar 1 punt lopen in het
muurprofiel, waar ook de transformator en
verdeeldoos zullen komen.

Stap 5:

Haal de folie van de dubbelzijdige tape af van
de transformator en plak deze in het muurprofiel op een locatie waar geen tussenligger
komt en schroef hem vast met twee meegeleverde gekleurde korte schroeven. Schroef met
een korte gekleurde schroef de aardedraad
vast op het muurprofiel

Stap 6:

Sluit de 6 LED spots aan op de verdeeldoos. Alle 6 de LED lampen dienen
aangesloten te worden alvorens deze
werken, aangezien Gumax LED verlichting
serie geschakeld is

Stap 7:

Werk alle kabels weg in de liggers en achter de klikplaten.

Stap 8:

Boor een gat of maak een snede in de
constructie (muurprofiel) op de plek waar
de stroomkabel door de constructie zal
lopen. Doe dit op een plek waar geen
regen komt.

De spots reageren niet (meer) op mijn afstandsbediening, wat nu?
- Het kan zijn dat de batterij in uw afstandsbediening leeg is wanneer het rode lampje
op de afstandsbediening niet meer of erg zacht brandt, zorg dan voor een vervanging
van de batterij. Werken de spots hierna nog niet? Probeer dan de volgende stap.

Stap 9:

Laat de stroomkabel door het gat lopen
en klik de klikplaat dicht.

Stap 10:

Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact en de LED verlichting is klaar voor
gebruik!
Bedien de LED verlichting met de meegeleverde afstandsbediening
A= Meer vermogen
B= Minder vermogen
C= Aan/uit

- Het kan zijn dat uw LED verlichting om onduidelijke reden niet langer gekoppeld is
aan de transformator. Volg stap 1 van de handleiding opnieuw waarbij u de transformator en afstandsbediening opnieuw aan elkaar koppelt. Werkt het nog niet? Ga dan naar
de volgende stap.
- Zorg ervoor dat alle contacten goed aangesloten zijn, haal desnoods de kabels uit de
transformator, maak alle uiteinden goed schoon en sluit deze opnieuw aan. Controleer
of er spanning op het punt na de transformator staat met een spanningzoeker. Werkt
de verlichting na deze stappen nog niet naar behoren of staat er geen spanning na de
transformator? Neem dan contact op met de klantenservice van Tuinmaximaal

