
 
HANDLEIDING INSTALLEREN ROOM DIVIDER MET VERLICHTING 

 

1. Bepaal de ophang plaats. Voor het plaatsen van de Room Divider is het allereerst 
relevant dat u de positie goed bepaalt in de buurt van een electra punt. Ten tweede 
dienen de bijgeleverde ophangkabels recht boven de gaten in de plank te worden 
geplaatst. Dit kunt u het beste doen door de plank, of een deel van de plank, op een 
stuk karton te plaatsen en in de gaten met stift een afdruk te maken. Hiermee krijgt 
u de perfecte afstanden van de gaten. Dit karton kunt u vervolgens als mal 
gebruiken. 

 
2. Montage. Om de Roomdivider elektrisch aan te sluiten is het handig om te weten 

dat de spanning via de staalkabels loopt. De kabel(s) vooraan de plank dienen aan 
de (-) pool (zwart) aangesloten te worden. De achterste staalkabel(s) dienen aan de 
(+) pool (rood) aangesloten te worden. Zie de afbeelding hieronder ter 
verduidelijking. De aansluiting vindt plaats in het meegeleverde controller bakje.  

 
3. Kies de kant vanuit waar u het stroomcircuit wil laten lopen. Dit kan enkel vanuit de 

linker- of rechterkant van de plank, niet vanuit het midden. Pak vervolgens de 2 staalkabels bij de hand 
en schuif deze kabels apart van elkaar via de transparante isolatie hoesjes het controller bakje in.  

 
4. Verwijder de deksel van het controller bakje zodat u ziet wat u doet.  

 
5. Haal de oranje klem van de lasdoos omhoog en haal de isolatie hoes uit de klemverbinding. Trek 

vervolgens de staalkabel verder door de hoes heen. Zorg ervoor dat er ca. 1 cm staalkabel uit de isolatie 
hoes steekt. Deze 1 cm staalkabel dient vervolgens in de lasdoos te worden gestopt, waarna de oranje 
klem van de lasdoos weer naar beneden gedrukt moet worden. Doe dit bij beide staalkabels. Houdt er 
rekening mee dat de + pool (rood) aan de + pool (rood) bevestigd wordt en dat de - (zwart) aan de - 
(zwart) bevestigd wordt in de lasdoos. 

 
6. Als dit correct is bevestigd moet ervoor worden gezorgd dat deze 2 staalkabels elkaar niet mogen raken, 

anders ontstaat er kortsluiting! (Vandaar ook deze transparante isolatie hoes).  
 

7. Nu de staalkabels los van elkaar liggen mag de stekker in het stopcontact worden gestoken.  
 

8. De Room Divider is nu aan te sturen middels de meegeleverde afstandsbediening 
 

Veel plezier met uw Strackk Room Divider! 

Heeft u vragen, schroom niet en mail naar info@strackk.com of bel +31 (0) 85 303 61 91. 

   


