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GEBRUIKSAANWIJZING  
MONACO LEDSPOTS 
SET VAN DRIE OF VIER STUKS 

Inbouw EN Opbouw LED spot Monaco 4W, dimbaar, uitgevoerd in geborsteld 
RVS. 
 
Door de meegeleverde, geborstelde RVS ring, kunt u deze LED spot zowel als 
opbouw als inbouw gebruiken.  
Door de zeer geringe inbouwdiepte van maar 2 cm kunt u deze LED spots 
bijvoorbeeld inbouwen in of onder uw keukenkastjes. Bij inbouw heeft u de 
ring niet nodig. Heeft u helemaal geen ruimte voor inbouw? Dan kunt u door 
de meegeleverde ring de spots ook als opbouw gebruiken.  
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MONACO LEDSPOTS 
SET VAN DRIE OF VIER STUKS 

De mogelijkheid bestaat om de Monaco Ledspot in een set van 3 
of 4 spots aan te sluiten. U heeft daarvoor een aansluitset nodig.  

In de aansluitset vindt u:  

• 4 Snoeren 
• 12 Wago lasklemmen 
• 1 Viervoudige verdeler met 

afsluiters.  
• 1 Meanwell leddriver c.q. 

transformator  

Bij de Monaco ledspot vindt u het volgende in de doos: 

• 1 x geborsteld RVS LED spot 
Monaco 4 Watt met circa 3 
meter aansluitsnoer 

• 1 x geborsteld rvs-ring 

 

Hoe installeert u de set van drie of vier spots op één trafo?  

 
Van de drie of vier snoeren knipt u het 
mannetje van het snoer af en stript 
deze. Zie afbeelding: 
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Ook van de verdeler knipt u de 
stekker (in dit geval het 
vrouwtje) er af en stript deze. 
Zie afbeelding: 

 

 

 

De Wago klemmen klikt u open en 
doet de RODE gestripte draad 
van het snoer, samen met de 
RODE draad van de ledlamp in de 
Wago klem en klikt deze weer 
dicht. Hetzelfde doet u met de 
ZWARTE draad. Dit doet u drie 
of vier keer (afhankelijk van of u 
drie of vier spots installeert). Zie 
afbeelding: 

 
De drie of vier vrouwtjes-stekkers van de draden 
(afhankelijk van of u drie of vier spots installeert) 
steekt u in de verdeler. Deze kunnen maar op één 
manier in de verdeler gestoken worden. Er mogen 
geen lege plekken in de verdeler over blijven. Dus 
als u drie spots installeert moet het bruggetje in de 
verdeler gestoken worden. Zie afbeelding: 
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De Wago klemmen klikt u open en doet de RODE gestripte draad 
van het viervoudige verdeelblokje , samen met de RODE draad 
van de leddriver 
in de Wago klem 
en klikt deze weer 
dicht. Hetzelfde 
doet u met de 
ZWARTE draad. 
Zie afbeelding: 

 

Als laatste sluit u de andere zijde van de leddriver (AC in, blauw 
en bruin) aan op uw 230 Volt aansluiting.  

Problemen? 

Mocht u uit alle spots geen licht krijgen, dan zit waarschijnlijk een 
rode en zwarte draad in uw installatie omgedraaid. Of zit er een 
draad niet goed in de Wago klem. Controleer dit goed.  

 

 


