
Optie 1: Zaag in uw plafond een gat van minimaal 62 mm. 
Sluit de driver / transformator (niet standaard meegeleverd) aan de 230 Volt 
zijde, aan op uw 230 Volt bedrading.  Sluit de bedrading van de spot aan op de 
LED zijde van de driver.  De rode draad op de + en de zwarte draad op de - aansluiting.
Duw de spot naar boven in het gat totdat hij goed vastklemt. 
Optie 2:  Boor een gat van 5 mm voor de draad naar de driver.  Voor het 
aansluiten van de driaansluiten van de driver zie optie 1.  Schroef de ring met twee schroeven vast aan 
uw plafond.  Sluit de spot aan op de driver en klik de spot vast in de ring. 

Option 1: Cut a hole in the ceiling of at least 62 mm.
Connect the driver / transformer (not included) on the 230 Volt side, to your 230 volt 
wiring. Connect the wires of the spotlight on the LED side of the driver. 
The red wire on the + and the black wire black to the - connector.  Push the spotlight 
upward into the hole until it firmly clamps . 
Option 2Option 2: Drill a 5 mm hole for the wire, which will connect to the driver.  For 
connecting the driver see option 1.  Tighten the ring with two screws onto your ceiling. 
Connect the spot to the driver and click the spotlight into the ring .

Gewenste specificaties van de driver / transformator:
Desired specifications of the driver / transformer :
Leddriver:  Constant Current 220-240 V AC 50/60 Hz
Output: 350 mA 6-14 V 
Soms is het mogelijk, bij een output van minimaal 24 Volt van de driver, 
om 2 spots op 1 driver aan te sluiten:  Sluit de twee rode draden aan op
de + van de LED zijde aan de dride + van de LED zijde aan de driver. Sluit de twee zwarte draden aan 
op de - van de LED zijde aan de driver. 

Sometimes it is possible, at an output with a minimum of 24 volts from 
the driver,  to connect two spots on one driver: Connect the two red 
wires to the + side of the LED side on the driver. Connect the two black 
wires on the - side of the LED side on the driver.

Deze spot is op twee manieren te installeren:
1. Als inbouwspot: U heeft de ring niet nodig.
2. Als opbouwspot: U maakt dan gebruik van de ring.

This spotlight can be installed in two ways:
1. As a recessed spotlight:   You do not need the ring.
2. As a mounted spotlight.:  You will need to use the ring. Optie 1                                           Optie 2
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