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IN HET BLIK 
 

Handschoenen (voor vastpakken film)  
schroeven en pluggen 

inbussleutel 2,5 mm en 2 mm 
ophangkabels 

klemmetjes 
stelvlakjes  

tie wraps voor het vastzetten van de draden 
afdekplaatje voor centraaldoos 

 
 

UITPAKKEN  
 

zie de aanwijzingen op de verpakking 
 
 

OPHANGEN 
 

SCHROEVEN IN HET PLAFOND 
Hartafstand van 55 cm.  

De schroeven kunnen er alvast een eind in, het plafonddeel komt er straks overheen.  
 

KABELS OP LENGTE MAKEN 
De bijgeleverde kabels zijn 200 cm elk. 

 
Berekenen van de kabellengte: 

150 cm boven de vloer (60 cm tot 70 cm boven een tafel). 
Extra lengte in het plafonddeel: 25 cm 

Dus bij een plafond van 300 cm:  
300 – 150 cm + 25 cm = 175 cm 

 

 

IN HET BLIK
- handschoenen (voor vastpakken film) 
- schroeven en pluggen
- inbussleutel 2,5 mm en 2 mm
- ophangkabels
- klemmetjes
- stelvlakjes 
- tie wraps voor het vastzetten van de draden
- afdekplaatje voor centraaldoos

1. UITPAKKEN 
- zie de aanwijzingen op de verpakking

2. OPHANGEN
SCHROEVEN IN HET PLAFOND
- Hartafstand van 55 cm.  
- De schroeven kunnen er alvast een eind in, het plafonddeel komt er straks overheen. 

3. KABELS OP LENGTE MAKEN
De bijgeleverde kabels zijn 200 cm elk.
Berekenen van de kabellengte:
- 150 cm boven de vloer (60 cm tot 70 cm boven een tafel).
- Extra lengte in het plafonddeel: 25 cm
- Dus bij een plafond van 300 cm: 
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4. AANSLUITEN VAN DE OPHANGDRADEN
- Maak het plafonddeel open.   
- Afdekking zit vast met magneetjes, opzij schuiven en optillen.  
- Laat de beschermfolie er nog op.

- Sluit een netkabel, lang genoeg om de aansluiting in het plafond te 
bereiken, aan op de blauwe en bruine draad in de kroonsteen.  
Voer de kabel door de rubber tule naar buiten.

- Zet de ophangkabels aan elke kant vast onder de grijze klemblokjes.

Ongeveer….waterpas stellen komt later.

- Strip het eind van de ophangkabels: binnendraden afstrippen en over 
elkaar draaien. 

- Sluit elke ophangkabel op de grote kroonstenen aan ( één op de zwarte 
draad, de andere op de rode draad). Straks moet de kabel met de rode 
draad vast aan de messingbout in de lamp met de rode markering. Dat 
is de kant waar de dimmer zit.

- Let even op aan welke kant de dimmer het makkelijkst voor u te 
bereiken is. Aan die kant moet in het plafonddeel de rode draad zitten.
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- Leg de draad door de geleiding (de geleiding is aan één kant open).

-  Nu kan het plafonddeel worden vastgemaakt: met de grote gaten over 
de schroeven heen, en de houten stelvlakjes er overheen, de schroeven 
aandraaien. 

- Het geheel richten en licht aandraaien.

5. STROOM ERAF!! 

- Sluit het netsnoer op het aansluitpunt in het plafond aan. 
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6. OPHANGEN VAN DE LAMP

-  Nu kan de lamp worden opgehangen aan de draden  
Zitten de klemmen goed vast zodat de draad niet naar beneden zakt?

-  Eerst de afdekplaat over de draden schuiven en hooghouden met de klemmetjes.

-  Dan de lamp (voorzichtig met de film bij het vasthouden!) vastdraaien met de aluminium 
schroefhulzen aan de ophangdraden. Zit rood aan rood? Zorg dat de ophangdraden niet 
opkrullen als u de hulzen vastdraait. 

-  Dan de afdekplaat over de schroefhulzen en de dimmerknop heen laten zakken tot die 
op zijn plaats ligt.

-  Kijk of de lamp waterpas hangt, en stel indien nodig bij door de grijze klemblokjes in het 
plafonddeel heen en weer te schuiven.

-  Zet de spanning op de lamp… Werkt het? Zit rood aan rood? 

-  Bind de draad in het plafonddeel bij elkaar met de tiewraps (in de bodem zit aan elke 
kant een plaatje om ze door te halen. Haal de beschermfolie van de afdekking af en klik 
(handschoenen aan om geen vlekker te maken) die over het plafonddeel. Zorg dat er 
geen draden klem zitten.
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7. FILM VERWISSELEN

-  Schakel de lamp uit. Hang de afdekplaat met de klemmetjes een eind boven de lamp. Aan de kant 
van de dimmer, bij het sleufgat zit een gaatje. Het  is rood gemarkeerd.  
Daarmee kan de veer worden geblokkeerd.  

-  Druk het filmtransportwiel voorzichtig naar binnen….

  …en steek het inbussleuteltje in het gaatje om de veer te blokkeren.  

-  De film zit nu slap om de lamp heen en kan van de sprockets (tandjes van de transportwielen) 
afgehaald worden. En de nieuwe kan erop. 

-  Trek het imbussleuteltje weer los en kijk goed of de film aan beide kanten in de sprockets zit. 

Zie ook de instructievideo: www.vimeo.com/155513123

8. ALGEMEEN

-  Werken aan de lamp. Soms kan het makkelijk zijn om de lamp even op tafel te leggen. Dat kan 
niet zomaar omdat de film iets oversteekt. Leg er iets onder, bijvoorbeeld een lat van 18 mm dik, 
28 mm breed (dat is een standaard maat in de bouwmarkt) en een halve meter lang. Of twee 
luciferdoosjes bijvoorbeeld. 

-  De beweging van de film zal stoppen na acht volle uren. Als de lamp uit en weer aangeschakeld 
wordt, beweegt de film weer acht uur.  Als u wilt dat de film helemaal niet meer beweegt: onder 
de afdekplaat zit een schakelaartje, zet dat om.

- Sluit de lamp niet aan op een 220 volt dimmer.  
- Hang hem niet in vochtige ruimtes.  
- Schoonmaken met een zachte kwast.


