Monteringsanvisning.
Montering av bakveggsduk og motivduk.
1. Rene hender er nødvendig for å ikke lage merker, det anbefales hvite stoffhansker.
2. Er det valgt å benytte bakveggsduk for ensidig ramme, så skal den alltid monteres
først.
3. Sort side er baksiden av bakveggsduken, den hvite siden skal være vendt inn mot
LED-lysrammen.
4. Hvit påsydd «draflik» skal alltid være nederst til høyre, gjelder både bakveggsduk og
printet motivduk.
5. Før gummilisten inn i sporet, begynn nede til høyre og gjør dette ca 30 – 40 cm i hver
retning. Gjør så det samme oppe til høyre, deretter nede til venstre og oppe til
venstre. Deretter gjør det samme på midten oppe og nede. Dette for å fordele
strekken i duken.
6. Når alt er festet trykker du resten av duken inn i sporet.

Montering av LED-lysramme
OBS, det kan være skarpe kanter, anbefales å benytte monteringshansker.
Vær minimum to personer under montering.
1. Under og før monteringen, vær obs på følgende.
a. Vær oppmerksom, unngå å tråkke på LED-lampene.
b. Ved montering, ikke la ledninger komme i klem
2. Ved montering av LED-lysrammene med totalt fire stk, to brede og to smale, må
bakveggsdukene til de to rammene som skal festes sammen med de smale settes på
først. Etter bakveggsdukene er trykket på plass, kan de smale LED-lysrammene skrus
på. Festes med mutter eller vingemutter.
Strømledningene skal samles i midten av «kassen», legges ut nede i hjørnet uten å
skjære hull i duken.
Bakveggsduken skal ha sorte siden inn og den hvite siden ut, da et er den som skal
spre lyset tilbake på motivduken.
3. Benytt medfølgende verktøy og skruer.
4. Sett inn hjørnekoblinger i bunnrammen, skru fast.
5. Sett siderammene sammen med bunnrammen, skru fast.
6. Sett topprammen sammen med siderammene, skru fast.
7. Stabiliseringsstag settes i sporene oppe og nede i midten, festes med medfølgende
verktøy.
8. Før strømkobling fra trafo i kontakten til LED-lys.

