D ALE L UMINOASE
Instructiuni de montaj
in parchet

1
suport pt parchet

.
PRECIZARE Inainte de montarea parchetului se
traseaza pe podea, locurile aproximative de motaj
a DalelorLuminoase. Dupa care se stabileste
locul de asezare a alimentatorului.
Pasul 1 Se aseaza suportul pentru parchet (in
OSB
foto este de culoare
verde)
Pasul 2 Se aseaza parchetul peste suport, fara a
fi montat definitiv si se
Podeaua pregatita pentru montajul
traseaza decupajul pentru
parchetului
DaleleLuminoase.
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Decupajul pentru DalaLuminoasa
este de 104 x 104 mm, cu 4 mm
mai mare pentru un montaj mai
usor. La final acest rost va fi acoperit cu silicon de culoare
maro.
Pasul 3 Se realizeaza decupajul de 104 x 104 mm asa
cum este prezentat in fotografie. Atentie ! Se taie si din
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placa de parchet alaturata, marginea de imbinare.
Pasul 4 Se pozeaza (monteaza) conductorii electrici de
alimentare a DalelorLuminoase, intre DalaLuminoasa si
punctul unde va fi Alimentatorul. Montajul de realizeaza
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in paralel pentru ca DaleleLuminoase sa se aprinda cu
aceeasi intensitate luminoasa. La final se decupeaza
suportul pentru parchet asa cum este prezentat in foto.
Pasul 5 Se monteaza
parchetul grija ca sa
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lasati loc de montaj
pentru
DaleleLuminoase dupa cum este descris mai sus.
Pasul 6 Se curata locul de montaj al
DalelorLuminoase.

Pasul 7 Se lipesc cu cositor firele asa cum este aratat in fotografia 7.1. Se alimenteaza
DaleleLuminoase. Acestea trebuie sa se
scule pentru lipire
aprinda. In cazul in care nu se aprind
letcon
inseamna ca le-ati conecta pe dos.
Schimbati firele intre ele si verificati daca
sacaz
se aprind.
DalaLuminoasa lipita
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firele sunt lipite cu cositor
cositor
dupa lipirea cu cositor Pasul 8 Dupa cositorirea firelor se pozitioneaza cele
se aduc cele 2 tuburi doua tuburi albastre, din termocontractant peste lipialbastre peste lipituri turi. Se incalzesc cele 2 tuburi cu aer cald (sau cu o
si se incalzesc cu aer bricheta, avand grija sa nu le dati foc) pana cand
cald sau cu flacara
acestea se strang bine pe conductorul electric. Se aliunei birichete, avand
grija ca sa nu dati foc menteaza DaleleLuminoase si se verifica aprinderea
fiecareia.
la tuburi

Pasul 9 Cu
DaleleLuminoase aprinse,
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in locasul de montaj se
realizeaza un pat de silicon, in exces, in asa fel ca atunci cand DalaLuminoasa este
apasata in locasul de montaj, pe marginile de 0,4 cm lasate
initial, sa iasa silicon. Se moteaza DalaLuminoasa in patul de
silicon, prin apasare. Se indeparteaza excesul de silicon de
pe margini. Daca este necesar, se reajusteaza pozitia
DaleiLuminoase.
10. Dupa terminarea montajului se verifica daca nu s-a stins
nicio DalaLuminoasa din cauza montajului defectuos.
11. Se lasa siliconul la uscat 24 ore.
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ATENTIE !
DaleleLuminoase sunt foarte aderente pentru a impiedica derapajul pe ele. Daca nu ati
terminat de renovat camera, acoperitile cu o folie protectoare, care sa le apere de mizerie. Daca nu veti face acest lucru dupa terminarea lucrarilor veti avea mult de curatat la
ele.

