Asennusohje

Toimitussisältö
• Luxnel valopaneeli koostuu valaisinelementistä, laminoidusta
valokuvasta ja karkaistusta turvalasista. Valaisinelementin on IP44
suojattu
• Virtalähde 24VDC IP65, pistotulpalla
• AP9 kytkentärasia
• 4 tai 6 kiinnityskoukkua ruuvien ja proppujen kanssa
• Tiivistenauha valopanelin ja pöytätason väliin

Kiitos, että valitsit laadukkaan LUXNEL -tuotteen!
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Huomioi seuraavat asiat ennen tuotteen asennusta:
Säilytä Luxnel valopaneeli pakkauksessaan, kunnes olet valmis asentamaan sen
ja säilytä valopaneeli pystyasennossa pitkä sivu tasaisella alustalla. Nosta
valopaneeli pystyasennossa, jottei lasilevy tai valaisinlaite taivu ja mahdollisesti
hajoa.
Tarkista että Luxnel mahtuu sille varattuun tilaan. Mittaa asennustilan leveys
sekä ala- että yläreunasta. Tarkista myös, että valopaneelin yläpuolelle jää 15
mm vapaata tilaa jotta asennuskoukut pystyy nostamaan yläasentoon ja näin
saadaan valaistuselementti ja lasi asennettua paikoilleen.
Jos valopanelin pääty asennetaan vasten seinää tai kaapistoa niin varmista että
seinä tai kaapisto on 90° kulmassa pöytätasoon nähden.
Tarkista pöytätason suoruus. Mikäli pöytätaso on kupera tai kovera niin mukana
toimitettu tiivistysnauha ei välttämättä riitä takaamaan tuotteen vedeneristystä.
Suorista pöytätaso tarvittaessa ennen asennuksen jatkamista.
Tarkista valaistuselementin virtalähteen sijoituspaikka siten että saat vietyä
tuotteen virtajohdon virtalähteelle. Tee tarvittaessa läpiviennit kalusteisiin
ennen asennuksen jatkamista. Tarkista myös että virtalähteen sijoituspaikassa
on pistorasia.
Tyhjennä ja puhdista työtaso ennen asennuksen aloittamista.

Luxnel-valopaneli ja turvalasi täytyy aina nostaa ja kantaa pystyasennossa.
Tuote voi vaurioitua jos sitä nostetaan ja liikutellaan vaakatasossa jolloin
se pääsee taipumaan.
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Mittaa ALAS tulevien asennuskoukkujen paikka

Mittaa alempien asennuskoukkujen paikka 28 cm etäisyydelle pöytätason reunoista. Yli
200 cm:n tuotteille tulee asentaa kolmas asennuskoukku pöytätason keskelle.
Jos asennat tuotteen esimerkiksi vanhan kaakeloinnin päälle niin voit asentaa asennuskoukun lähimmän laattasauman kohdalle.
Kiinnitä asennuskoukut mukana toimitettuja leveäkantaisia asennusruuveja ja 8mm
muovitulppaa (proppua) käyttäen.
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Mittaa YLÖS tulevien asennuskoukkujen paikka
Mittaa ja merkitse seinään valopanelin
yläreunan korkeus alakiinnikkeiden kohdalle.
Kiinnitä ylös tuleva asennuskoukku ovaalireiän
yläosasta mukana toimitettuja leveäkantaisia
asennusruuveja ja 8mm muovitulppaa (proppua)
käyttäen. Ruuvia ei saa kiinnittää liian tiukkaan
jotta koukku pääsee liikkumaan ylös ja alas.
Koukku nostetaan yläasentoon valaistusyksikön
ja lasin asennusta varten.
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Puhdista pöytätaso ja kiinnitä tiivistenauha

Puhdista pöytätaso liasta ja mahdollisista
porauspuruista. Kiinnitä tiivistysnauha
pöytätasoon siten että se kulkee yhtenäisesti asennuskoukkujen yli. Tarkista että
tiivistysnauha tulee suoraan linjaan
asennuskoukkujen etureunan tasolle.
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Nosta valaistuselementti koukkuihin

Nosta valaistuselementti paikoilleen pystyasennossa, ensin keittiötasolle ja
sitten seinää vasten niin että alakiinnikkeiden koukut lukitsevat valaisinelementin alhaalta. Lukitse valaistuselementti paikoilleen painamalla ylhäällä
olevat asennuskoukut ala-asentoon.
Asenna virtajohto paikoilleen ja kytke virtalähteeseen. Huomioi johdinten
oikea napaisuus (punainen on + ja keltainen on -).
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Aseta kuva paikoilleen

Aseta laminoitu kuva paikoilleen valaistuselementin etupuolelle. Kuva pysyy
paikoillaan asennuskoukkujen varassa.
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Asenna lasi
Nosta karkaistu turvalasi pöytätasolle
asennusta varten.
Aseta lasin alareuna kiinnityskoukkujen taakse tiivistenauhan päälle.

Nosta yläreunan asennuskoukut
yläasentoon lasin asennusta varten
ja lukitse lasi paikoilleen painamalla
koukkut ala-asentoon.
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Puhdista lasi ja kytke virta
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Vinkki pistorasioiden siirtämiseen saneerauskohteessa

Uusille pistorasioille porataan
asennusreiät esim. nurkkaan sopivalle
etäisyydelle.

Vanha pistorasia poistetaan ja asennetaan sopiva peitelevy vanhojen
laattojen päälle.

Johdotetaan ja kytketään uudet
pistorasiat.

Kytketään johdot ja viimmeistellään
asennus.

Peitetään vanhan pistorasian
asennusreikä.

Keittiön välitila on valmis
Luxnel-tuotteen asentamista varten.
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