
A Cilprail 2 Hang & Light maximális felszerelési magassága - 70 cm-es világító karok esetében - 280 cm. 50 cm-es karok esetében a maximá-

lis felszerelési magasság 260 cm. A maximális sínhossz 8 méter/transzformátor. Egy transzformátor 3 sínt és 6 világítókart tud ellátni áram-

mal. 

A falkapcsokat egyenes vonalban 30-40 centiméteres távolságra 

helyezzük el egymástól (A). A sínek találkozási pontjánál alkalmaz-

zuk az egyenes összekötő elemet (B), a sarkokban használjuk a sarok 

összekötő elemet (C).

30 - 40 cm
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Nagyon fontos, hogy két sín csatlakozásánál a sín vége pontosan az 

összekötő elem közepénél legyen.
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Helyezzük a Cliprail 2 Hang&Light sínt a falikapcsokra, majd egy 

erőteljes nyomással pattintsuk rájuk. Ne felejtsük el a sarkokban a 

sarokösszekötő elemet alkalmazni.
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CLICK!

A sín vágásakor fontos, hogy finom fogazatú fűrészt, és alátétet is 

használjunk (B). Fűrészelés közben a sínt nyomjuk jól az alátétre, így 

nem mozdul el. A sorját a sínről, finom smirglipapírral távolítsuk el. 

Bizonyosodjunk meg, hogy a rézhuzalok stabilak a műanyag- 

vezetőben. 
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Alulról nyomjuk az összekötő elemet a sínbe. Bizonyosodjunk meg, 

hogy pontosan középen van.
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12 VOLT!

A sarok összekötő elem (C) használható egyaránt pozitív és negatív 

sarkok esetében is.

6

C

+/- 15 cm.

A sínek végét zárjuk le a sínzáró végelemmel.
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Alulról helyezzük a 12 voltos elektromos sarok összekötő elemet (A) 

a sarok összekötőbe (B).
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12 VOLT!

CLIPRAIL 2 HANG AND LIGHT
Szerelési útmutató



Helyezzük a lámpákat (max. 20 Watt) a világítóegységbe az imbusz-
kulcs segítségével. Nagyon vigyázzunk az imbuszkulcsra mert csak 
ezzel tudjuk rögzíteni a világítóegységet a sínhez vagy lámpákat 
cserélni.
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Akasszuk a Cobra akasztót a sínbe (A). Használjunk Zipper (max. 10 
kg.) vagy SmartSpring (max. 4 kg.) akasztót a képek akasztásához 
(B). 

12 VOLT! 12 VOLT!

Az imbuszkulcs segítségével rögzítsük a világítóegység karjait (A). 
Ügyeljünk arra, hogy a karok a hajlatig be legyenek illesztve a 
világítóegység fejrészébe (B). Figyeljünk arra, hogy a karok kifele 
hajlanak (C).

12 VOLT!

14

Nyomjuk a két csatlakozót a sínbe és kapcsoljuk be (A). Most már 
megvilágíthatjuk a képeinket. 

12 VOLT!

Alulról nyomjuk fel a csatlakozót (A) a sínbe, majd helyezzük rá a 
fedelét (B). Egy sínre minimum 2, maximum 6 világítóegységet 
kapcsoljunk. A világítóegységek maximálisan 20 wattosak lehetnek. 
Egy sínhez csak egy transzformátort kapcsoljunk. A világítóegysé-
gek felszerelésénél mindig használjuk az imbuszkulcsot.

9
12 VOLT!

Helyezzük a világítóegység csatlakozóit a kívánt pozícióba, majd 
rögzítsük az imbuszkulcs segítségével. A rögzítéshez 4 kört írjunk le 
az imbuszkulcssal (A). Bizonyosodjunk meg, hogy a világítóegység 
csatlakozórúdjai nem hajlottak, görbék.

10


