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Garantie 
U heeft 3 jaar fabrieksgarantie op de Solatube® niet-elektronische onderdelen en op eventuele fabrieksfouten.  
Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op www.
techcomlight.nl

Disclaimer 
Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprake lijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kos-
tenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is inge sloten, 
alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed. 
Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Handmatige
daglichtdimmer
Installatie-instructies voor

Solatube®

160 DS Ø 25 cm
290 DS Ø 35 cm



Handmatige daglichtdimmer
Onderdelen
- Dimmerplaat
- Stok
- Magneetjes (8x bij 160 DS; 10x bij 290 DS)

Extra bij verlening
- Verlengstok(ken)
- Koppelstuk(ken)
Let op: de handmatige daglichtdimmer is mogelijk met Classic 
Vusion™, Classic OptiView®, Classic Vusion™ Frosted Shade en 
Classic OptiView® Frosted Shade plafondplaat (niet inbegrepen).

Let op: Bij extreme hellend plafond (>90o) raden wij het systeem 
af. Bij een licht hellend plafond kunt uw extra magneten aanvragen.

Indien de daglichtdimmer na plaatsing van de Solatube® wordt 
toegevoegd, volg dan onderstaande instructies vanaf stap 1a.
 
Wanneer de daglichtdimmer tijdens de installatie van de Solatube® 
wordt geïnstalleerd, onderbreek dan de installatie van uw 
Solatube® na het bevestigen van de binnenlens (stap 6 van de 
Solatube® installatie-instructie). Volg hieronder de instructies op 
vanaf stap 1b.

Stap 1
Stap 1a - Losdraaien plafondplaat 
Draai de plafondplaat rustig tegen de klok in over de ribbels, tot hij 
duidelijk loskomt.

Stap 1b – plaatsen magneetjes
Haal de magneetjes los van elkaar. Het zwart beschermmateriaal 
laat hierbij los. 
Haal de folie van de magneetjes en plak deze gelijkmatig verdeeld 
in de binnenring van de plafondplaat. 

Stap 2 - Monteren plafondplaat 
Zet de plafondplaat over de plafondring. 
Laat de nokjes in de uitsparingen vallen. 
Draai de plafondplaat rustig met de klok mee over de ribbels, 
tot hij duidelijk vastklikt. 

Stap 3 – Verlengstokken (optioneel)
De lengte van de stok is 59 cm. Verlengstokken van elk 59 cm 
lengte zijn los verkrijgbaar.

Haal het zwarte dopje van de basisstok. Plaats het koppelstok in het 
uiteinde van de stok en plaats aan de andere zijde de verlengstok. 
Herhaal dit in geval van meerdere verlengstokken. Plaats het zwarte 
dopje aan de onderkant van de laatste stok. 

Hiermee is de installatie van uw handmatige daglichtdimmer voltooid.


