
Balklamp 
Installatiehandleiding



Inhoud

1st Lamp
2st Ø8 x 40 Plug
2st Ø6 x 30mm Schroefoog

Nodig

Potlood
Meetlint
Klopboormachine
Steenboor Ø8mm
Kunststof hamer
Waterpas



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 aan schroefogen

Deze installatie is op basis van het ophangen aan schroefogen. Indien je een plafondstrip hebt meebesteld volg je 
de stappen vanaf pagina 8.

Stap 1

Bepaal eerst voor jezelf waar de lamp ongeveer moet komen te hangen. Het is makkelijk als de lamp dicht bij een 
stroompunt komt te hangen.

De lamp komt uiteindelijk aan twee punten te hangen.Voor een balklamp van 1000mm liggen deze punten 910mm 
uit elkaar, voor een lamp van 1500mm is dit 1390mm. Meet op het plafond deze twee punten, teken deze af, boor 
de gaten voor en plaats de pluggen. Tik deze voorzichtig aan met een kunststof hamer.



Stap 2

Wanneer de pluggen goed bevestigd zitten in het plafond draai je de meegeleverde schroefogen mee. Draai deze 
net zo lang door tot al het schroefdraad in de plug zit. Zo zit de schroefoog het beste vast.



Stap 3

Na het plaatsen van de schroefogen kun je de lamp ophangen. Haal eerst de stroomdraad door één van de 
schroefogen en verbind deze met het dichtstbijzijnde stroompunt. Wanneer deze bevestigd is kun je de lamp 
ophangen. Hiervoor draai je de draadklemmen los, haal de kabel door de ring en zet deze weer vast in de 
draadklem.

Om te kijken of je lamp recht hangt leg je een waterpas op de bovenkant. Zorg er voor dat eerst één kant op de 
gewenste hoogte hangt en zet deze draadklem volledig vast. Stel vervolgens de andere kabel tot de lamp waterpas 
hangt.

Controlleer nog één keer de draadklemmen en draai deze indien nodig nog wat strakker aan. Je lamp is nu klaar 
voor gebruik. Indien je een afdekkapje mee hebt besteld voor je stroompunt, volg je de stappen op de volgende 
pagina.



Installatie plafondkapje op 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.
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Ophanging aan plafondstrip

Deze installatie is op basis van het ophangen aan een plafondstrip. Indien je deze niet hebt meebesteld volg je de 
stappen vanaf pagina 4. 

Stap 1

Bepaal eerst voor jezelf waar de lamp ongeveer moet komen te hangen. Het is makkelijk als de lamp dicht bij of over 
een stroompunt komt te hangen.

Als de positie van de lamp is bepaald, houd je hier de plafondstrip tegen het plafond en teken je de drie 
bevestigingspunten af. Boor op deze punten de gaten voor en plaats de pluggen. Tik deze voorzichtig aan met een 
kunststof hamer.



Stap 2

De ophangringen zijn vooraf bepaald en bevestigd op de strip. Haal bij één van de twee ringen de stroomkabel 
door de opening en bevestig deze op het stroompunt. Wanneer deze bevestigd is kun je de stip aan het plafond 
bevestigen. Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en ringen.

Wanneer de strip goed vast zit dicht je de overgebleven gaten af met de meegeleverde afdichtdoppen.



Stap 3

Als laatste hang je de lamp op aan de strip. Hiervoor draai je de draadklemmen los, haal de kabel door de ring en zet 
deze weer vast in de draadklem.

Om te kijken of je lamp recht hangt leg je een waterpas op de bovenkant. Zorg er voor dat eerst één kant op de 
gewenste hoogte hangt en zet deze draadklem volledig vast. Stel vervolgens de andere kabel tot de lamp waterpas 
hangt.

Controlleer nog één keer de draadklemmen en draai deze indien nodig nog wat strakker aan. Je lamp is nu klaar 
voor gebruik. 



Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je balklamp!

Team Indusigns


