
Boilerlights 
Installatiehandleiding



Inhoud

1st Lamp
1st Ø8 x 40 Plug
1st Ø6 x 30mm Schroefoog

Nodig

Potlood
Meetlint
Klopboormachine
Steenboor Ø8mm
Kunststof hamer



Plafondkapje vierkant

1st Afdekkapje + toebehoren
2st Ø6 x 30 plug
2st Ø5 x 30mm schroef

Plafondkapje rond

1st Afdekkapje + toebehoren
2st Ø6 x 30 plug
2st Ø5 x 30mm schroef

Plafondstrip

1st Montagestrip + toebehoren
3st Ø6 x 30 plug
3st Ø5 x 30mm schroef
3st Afdichtdopje



Ophanging naast stroompunt

Stap 1
Meet op het plafond waar de lamp moet komen te 
hangen. Teken dit punt af, boor het gat voor en plaats de 
plug. Tik deze voorzichtig aan met een kunststof hamer.

Stap 2
Als de plug goed vast zit, draai je het schroefoog hier 
in vast. Gebruik hiervoor het volledige schroefdraad en 
draai eventueel iets verder strak.

Stap 3
Daal de draadklem van de staalkabel en bevestig deze 
aan de schroefoog. Draai de draadklem goed strak. Haal 
de stroomkabel door het schroefoog en bevestig deze 
op het dichtsbijzijnde stroompunt.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.

1

32



Ophanging naast stroompunt + kapje

Volg eerst alle stappen van “Ophanging naast 
stroompunt”

Stap 1
Bevestig de beugel met de twee meegeleverde 
schroeven op het stroompunt in het plafond.

Stap 2
Voer de stroomkabel door de zijkant van het afdekkapje 
en bevestig de kabel op het stroompunt. Wanneer deze 
goed is aangesloten plaats je het kapje over de beugel.

Stap 3
Zet het afdekkapje met de twee boutjes vast op de 
beugel op het plafond. Dek hierna het onderste gat af 
met het meegeleverde afdichtdopje.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.

1

32



Ophanging aan afdekkapje naast stroompunt

Stap 1
Meet op het plafond waar de lamp moet komen te 
hangen. Teken op dit punt af de beugel af, boor de 
gaten voor en plaats de pluggen. Tik deze voorzichtig 
aan met een kunststof hamer. Bevestig vervolgens de 
beugel met de meegeleverde schroeven.

Stap 2
Draai de ophangring op de vlakke kant van het 
afdekkapje en voer hier de stroomkabel door. Voer de 
stroomkabel direct door de zijkant en bevestig deze op 
het stoompunt. 

Stap 3
Als de stroomkabel is bevestigd op het stoompunt 
plaats je het kapje over de beugel. Zet het kapje vast 
met de meegeleverde boutjes. Bevestig als laatste 
de staalkabel op de ophangring. Draai hiervoor de 
draadklem los, haal de kabel door de ring en zet deze 
weer vast in de draadklem.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.

1

32



Ophanging aan afdekkapje op stroompunt

Stap 1
Bevestig de beugel van het afdekkapje op het 
stroompunt met de meegeleverde schroeven

Stap 2
Bevestig de ophangring op het kapje en voer hier 
de stroomkabel door. Bevestig deze kabel op het 
stroompunt.

Stap 3
Plaats het kapje op de beugel en zet deze vast met de 
meegeleverde boutjes. Bevestig als laatste de staalkabel 
op de ophangring. Draai hiervoor de draadklem los, 
haal de kabel door de ring en zet deze weer vast in de 
draadklem.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.

1

32



Ophanging aan plafondstrip

Stap 1
Meet op het plafond waar de strip met lampen 
moet komen te hangen. Teken hiervoor de 
bevestigingspunten af, boor de gaten voor en plaats 
de pluggen. Tik deze voorzichtig aan met een kunststof 
hamer.

Stap 2
Plaats de ophangring op de de strip en voer de 
stroomkabels van de lampen hier doorheen. 
Bevestig deze op het dichtstbijzijnde stroompunt. 
Bevestig vervolgens de strip op het plafond met de 
meegeleverde schroeven en dicht de overgebleven 
gaten af met de meegeleverde afdichtdoppen.

Stap 3
Bevestig als laatste de staalkabels op de ophangringen. 
Draai hiervoor de draadklem los, haal de kabel door de 
ring en zet deze weer vast in de draadklem.

Je lampen zijn nu klaar voor gebruik.

1

32



Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je boilerlights!

Team Indusigns


