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optioneel: 
oneindig veel  
fresnel lights 
bediend met 
één push-
button. 
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FresnelLIGHT.
INSTALLATIE HANDLEIDING

optie: afstandsbediening

Bijvoorbeeld:

- JUNG push-button
1-pole, 1-way (make)
Art. number: 531

- Gira push-button
NO contact, 1-pole
Art.Number: 0151 00

- Berker/Hager
Art. Number: 615031

BELANGRIJK: SCHAKEL DE STROOM UIT VOOR U 
DE LAMP INSTALLEERT.

Installatie dient te gebeuren door een profes-
sionele electricien

push button aan de muur

StroomSCHEMA.

1. Verwijder het plasticje dat op de batterij ligt aan 
de achterkant van de afstandsbediening.

2. Dimmer/Receiver in de plafondkap: druk kort op 
de Learning Key op de ontvanger en druk onmid-
dellijk op een willekeurige toets op de afstandsbe-
diening. Zodra u dat doet, knippert de Fresnel-lamp 
eenmaal. Nu zijn je afstandsbediening en ontvan-
ger gekoppeld!

3. U kunt naar wens optionele dimmers/receivers 
toevoegen, u kunt een oneindig aantal dimmers/
receivers  bedienen met één afstandsbediening.

Memory Refresh: als je afstandsbediening en dim-
mer/receiver al eerder hebt gekoppeld, kan het 
gebeuren dat de verbinding verloren gaat. Doe dan 
de stroom van de lamp, vervolgens zet u de stroom 
er weer op en drukt u op een willekeurige toets op 
de afstandsbediening. Zodra u dat doet, knippert 
de Fresnel-lamp twee keer. Nu zijn je afstandsbe-
diening en ontvanger opnieuw verbonden!

Memory Reset:  druk gedurende 10 seconden 
op de Learning Key terwijl de Fresnel-lamp aan-
staat. De dimmer/receiver zal dan worden gere-
set naar de fabrieksinstellingen. Om de ontvanger 
te koppelen aan een (andere) afstandsbediening 
herhaalt u stap 2.

FresnelLIGHT.
INSTALLATIE HANDLEIDING
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fresnel lamp

plafondkap met 
driver en receiver2 

3 bal

4 optioneel: astands- 
bediening

5 papieren zak met:
- snoer 5m
- stalen kabel 3m/5m
- trekontlasting (3prts)
- 5 rubber ringetjes
- plafondmontagebus
 (optioneel)

InhoudVanDeDOOS.
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4a. Schroef de trekont-
lasting in het gat (let op: 
niet in het middelste gat) 
in het deksel van de pla-
fondkap. De stalen ring 
moet in de plafondkap 
en de plastic onderdelen 
moeten buiten de pla-
fondkap. Trek het snoer 
met de gestripte kant  
(stap 3b) eerst door de 
trekontlasting.

4b. Monteer het snoer 
aan de dimmer/receiver. 
Let op: de binnendraad 
met het witte zoompje is 
‘+’ en het andere binnen-
draad is ‘-’.

5a. Trek het staalkabeltje 
door de schroefafsluiting 
van de plafondkap (met 
het schroefdraad eerst) 
tot de nippel van de 
staalkabel.

5b Schroef de pla-
fondkap dicht door de 
schroefafsluiting van 
de plafondkap vast te 
schroeven.

6a Trek het staalkabeltje 
door de zwarte rubber 
ringetjes die aan het sno-
er zitten (stap 3c).

6b Neem de Fresnel lamp 
met de bal en stop het 
staalkabeltje in de bal. U 
kunt de lamp in hoogte 
verstellen door het staal
kabeltje verder in de bal 
te stoppen. U kunt de 
lamp lager hangen door 
het palletje op de al 
naast het staalkabeltje in 
te drukken.

Belangrijk: sluit de 
stroom af voor u met de 
installatie begint.

1. Schroef de bodem 
van de plafondkap op 
de centraal doos in het 
plafond.

2. Sluit de driver aan op 
het lichtnet.

De N-ingang is voor het 
blauwe electradraad.
De L-ingang is voor het 
bruine electradraad.
De    -ingang is voor de 
aarde (geel/groen).

3a. Knip het transpar-
ante snoer af op de 
gewenste lengte. let 
op: het is onderdeel 
van het design dat het 
snoer niet strak tegen 
de staal kabel aanzit, 
maar er losjes om heen 
golft (zie foto 7). U kunt 
beter iets te lang knip-
pen dan iets te kort, de 
overlengte kunt u ver-
bergen in de plafond-
kap.

3b. Strip de buiteniso-
latie van het snoer ca. 
5 cm, vervolgens stript 
u de twee binnendra-
adjes op ca. 0,5 cm.

3c. Doe de zwarte rub-
ber ringetjes om het 
snoer. Het aantal rin-
getjes hangt of van de 
gewenste lengte van 
de staal kabel. Er wordt 
aangeraden om één 
ringetje per 50cm aan 
te houden.
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0031 (0) 85 87 69 62 9
info@dirkvanderkooij.nl

7 

Voor het stroomschema voor de push 
button aan de muur en instructies 
voor de afstandsbediening zie ach-
terkant. 

7. Plug it in!


