
Wandplank met verlichting

Gefeliciteerd met uw aankoop!
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Wandplank met tunable led-strip

Meetlat

Waterpas

Connector met kort snoer uit plank

Connector met lang snoer

Afstandbediening

Schroeven en pluggenSchroeven en pluggen
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1
Neem de Strackk plank (A) uit de doos.
Om beschadiging te voorkomen
kunt u het tempex nog om de plank laten en neerzetten.

2Neem de schroeven, pluggen (F) en waterpas (C) uit de plastic 
verpakking aan de binnenzijde van de doos.

3 Maak de kartonnen meetlat (B) los van de doos.
Deze vindt u in de zijkant aan de binnenzijde.

4
Check altijd of uw schroefgaten in de plank
op dezelfde positie zitten als de gaten in de meetlat (B). 
Bij sommige plank lengtes kan dit afwijken.

Plaats de waterpas (C) in het midden van de meetlat (B) en
plaats de meetlat met waterpas tegen de muur. 
Teken de gaten af op de muur.

6Gebruik een 10mm boor bij een 22 of 29,5 cm diepe plank.

5



7Stop de pluggen (F) in de aangebrachte gaten.
Zorg dat de plug volledig in de muur gaat.
(zodat er geen plug randen uit de muur steken)

8

Het stekkertje voor de LED verlichting
met connector (D1) van 1cm² steekt uit aan de achterkant van de plank. 
Met de bestelling heeft u aangegeven of deze aan de linker 
of rechterzijde (vanaf vooraanzicht) moet uitsteken. Dit kabeltje komt
5 cm vanaf de linker- of rechterzijde eruit. 
De opstaande rand aan muurzijde is 4 cm. De aansluiting zit
op 1 cm hoogte van de onderzijde gezien.op 1 cm hoogte van de onderzijde gezien.

Let op: een plank met verlichting kan 
niet direct op 220v aangesloten worden. 
Steek de stekker er pas in 
als alles met elkaar gekoppeld is.

5cm

4cm

1cm



9
De plank kan nu met de stekker verbinding aan de kabel 
verbonden worden. Leg de stekker (I) bij het gewenste stopcontact. 
Bijvoorbeeld een stopcontact in een kast of achter het gordijn 
zodat dit niet in het zicht is. Koppel de controller (G) aan 
de poweradapter (I).

10

Aan de controller (G) zit een 3 meter lang snoer (D2) 
welke u door een loze leiding of frezing in de muur
kunt trekken om uit de muur te komen en te koppelen 
aan het korte snoertje (D1) uit de plank. 

    De loze leiding heeft een diameter van minimaal 1cm² nodig 
    zodat het connectortje (D1) er doorheen kan.
    Koppel het connectortje uit de plank (D1)     Koppel het connectortje uit de plank (D1) 
    aan het connectortje van de controller (D2). 

Plug
Loze  leiding

Nu is alles gekoppeld 
en kan depoweradapter 
in het stopcontact.



11
Plaats vervolgens de plank tegen de muur
exact daar waar het gatenpatroon van plank goed
uitlijnt met de schroefgaten in de muur.
Voor het stekkertje aan de kabel is een uitsparing voorzien
in de achterzijde van de plank.

12Start met een schroef semi vast te draaien in het midden van de plank.
Vervolgens draait u van links naar rechts de schroeven vast.

Let op: de bekabeling mag niet
tussen muur en plank klemmen.

Veel plezier met Strackk!

Let op: bij eerste keer gebruik afstandsbediening de folie verwijderen op de batterij. 
De aan/uit knop op de afstandsbediening is ook meteen de dim knop. 
Door deze subtiel in te drukken kunt u de verlichting dimmen.

13Plaats de bijgeleverde magnetische strip voor de
schroefgaten om deze mooi af te dekken.



Technische informatie

De wandplank met verlichting van Strackk wordt compleet met 
de benodigde accessoires geleverd.

Een power adapter (24 Volt), een controller  met afstandbedienig. 
en de bekabeling. In geval van Hue heeft Philips geen speciaal 
Hue product voor onze toepassing en leveren wij de 
Zigbee 3.0 controller die met Hue aangesloten kan worden. 

 Wel dient er in uw systeem een Bridge opgenomen zijn. 
De Bridge is niet bij de levering van Strackk inbegrepen. 

De Poweradapter en de controller kunt u desgewenst onzichtbaar in 
een kast of iets dergelijks wegwerken

Bij deze Bridge wordt de betreffende controller aangemeld 
en zo wordt de plank met verlichting onderdeel van uw 
lichtsysteem. Het geheel is voor gemonteerd en kan met een 
aantal stekkerverbindingen aangesloten worden. 

Let op: Strackk draagt geen verantwoordelijkheid voor de koppeling 
zelf en de werking van niet Strackk producten. Indien u geen (elektro) 
technische ervaring of kennis heeft, adviseren wij u om de koppeling 
en installatie door een elektricien of specialist te laten verzorgen.



Specificaties

24 Volt DC, resp. 12, 24, 36 of 60 Watt Ingang spanning 230 Volt. 
De power adapter zit verwerkt in de stekker. Vanaf planken langer 
dan 2 meter is de power adapter een apart kastje met 
een formaat van 11 x 3,4 x 1,8 cm of groter. 

De lichtkleur, van geel naar wit, kunt u regelen door onder de aan/uit knop 
subtiel naar boven en onderen te schuiven.
De licht sterkte kunt u dimmen door de aan/uit knop langer ingedrukt 
te houden voor zachteren harder licht.
Stroomverbruik
Lichtstroom
Temperatuur
CRI
Dimbaar

14 W / mtr
1000-2000 LM / mtr
2700 - 6500 Kelvin
90%
Ja

Lengte plank

0 - 90 cm
91 - 160 cm
161 - 240 cm
241 - 400 cm

Max verbruik

12 W
24 W
36 W
60 W

Controller (LXBXH)

11 x 3,4x 1,8 cm
11 x 3,4x 1,8 cm
11 x 3,4x 1,8 cm
11 x 3,4x 1,8 cm

Afstandsbediening

13, 5x4x 1,2

Power adapter

Afstandbediening


