MONTAGEHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Belangrijk: alleen voor het gebruik van onze SHEETLITE Lec-01 (enkelzijdig) en Lec-02 (dubbelzijdig)
vluchtrouteaanduiding (Bekend bij de Dekra onder certificaatnummer 2163880.01).










Schakel alle elektriciteit uit voordat u begint
Let op: ‘hoogspanning’
Onze borden zijn alleen geschikt voor montage met de bijgeleverde accessoires en afhankelijk van het type voor
wand, plafond of zijwand montage
De montage van deze producten dient alleen uitgevoerd te worden door ervaren en gecertificeerde monteurs /
installateurs
Deze producten zijn alleen geschikt voor inpandige montage
De back-up-batterij is los bijgevoegd en dient nog geplaatst te worden
Deze producten zijn geschikt voor 220-240 VAC, 50/60HZ ophanging
De producten dienen te allen tijde geaard te worden aangesloten
AFBEELDING 1

L

Metalen Afsluitklep

AFBEELDING 2

N

PCB-bord connector plug

M 3,5 x 8mm (2)

MONTAGE VAN DE METALEN AFSLUITKLEP EN BEDRADING
Belangrijk: zorg ervoor dat de openingen voor ‘test knoppen’ in lijn liggen met de onderkant van de metalen
afsluitklep.
1.
2.
3.

Schakel alle elektriciteit uit voordat u begint
Trek de draden door de opening in het midden van de afsluitklep (zie afbeelding 1)
Sluit de draden aan zoals aangeduid op afbeelding 1:
Fase-draad > L
Nul-draad > N
Aarde-draad >

4.

5.
6.
7.

Plaats de back-up batterij op het PCB-bord (vanaf dit moment staat er spanning op de Lec-lamp). Belangrijk te
weten dat indien de polariteit van de batterij niet juist is geplaatst, dit kan leiden tot schade aan het PCB-bord
en de lamp.
Bevestig de metalen afsluitklep aan de behuizing van het armatuur (zie afbeelding 2) met 2 m4x12 mm
schroeven
Bevestig het PCB-bord aan de behuizing, zie hiervoor afbeelding 1
Sluit pas als allerlaatste onderdeel de netstroom aan

SERVICE EN VERVANGING BATTERIJ
Belangrijk: de afgegeven levensduur voor de back-up batterij is 4 jaar. Echter zal deze in de praktijk aanzienlijk
langer dienst doen. Wij adviseren om regelmatig via de ‘test knoppen’ de huidige status van de batterij te
controleren. Aanvullend is het van groot belang alleen de daarvoor bestemde SHEETLITE back-up batterij te
gebruiken (bestelnummer SL-541)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schakel alle elektriciteit uit voordat u begint
Verwijder de metalen afsluitklep aan de behuizing van het armatuur (zie afbeelding 2) met 2 m4x12 mm
schroeven
Koppel de connector aan het PCB-bord los
Vervang de back-up batterij, let hierbij goed op de juiste plaatsing van de polariteit van de ack-up batterij
op het PCB-bord
Koppel de connector aan het PCB-bord aan
Bevestig de metalen afsluitklep aan de behuizing van het armatuur (zie afbeelding 2) met 2 m4x12 mm
schroeven
Controleer het product op een juiste werking
Controleer na 30 minuten via de ‘test knop’ of de back-up batterij juist functioneert

Mocht naar aanleiding van deze handleiding aanvullende vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantooruren
telefonisch bereiken +31 (0) 88-2252213.

Met vriendelijke groeten,

Linnewever 1
2292 JG WATERINGEN
Visit us: www.sheetlite.com
Tel:
+31-(0) 88-2252213
P

Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

