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Gebruiksaanwijzing voor het vervangen van de lampenset in een Visimax en Vismax II / Slim 

De Visimax geleverd tussen 2005 en 2007 heeft een dikke T8, 30 Watt TL buis, artikelnummer 5613290.
De Vismax II van 2008 t/m 2012 heeft een dunne T5, 21 Watt TL buis, artikelnummer 521037.

De Vismax Slim II geleverd in 2008 heeft een dunne T5 13 Watt TL buis, artikelnummer 5994301.
De Visimax Slim II geleverd van 2009 t/m 2012 heeft een dunne T5 14 Watt TL buis, artikelnummer 599430.

De Vismax III heeft een LED lamp, artikelnummer 5994306, afmetingen; 916 x 16 mm.
De Visimax Slim III heeft een LED lamp, artikelnummer, 5994305, afmetingen; 594 x 16 mm. 

Om één of meerdere lampen te wisselen, dienen de volgende handelingen worden uitgevoerd.  (tot 3 stuks per Vismax)

Alle modellen, verwijder de stekker uit het stopcontact.
1) Alle modellen, verwijder de deksels, (zie foto 1) 
     - De deksels één voor één iets naar achteren drukken, aan de voorzijde uit het profiel optillen en naar voren bewegen.
2) De doorzichtige afdekkap van de verlichtingsarmatuur verwijderen. 
     - Aan de rechterzijde van de kap zit een uitsparing voor een vinger. (zie foto 2) 
     - Vervolgens de kap voorzichtig uit het profiel trekken en de lamp is bereikbaar. (zie foto 3 en 4)

Visimax en Visimax II alsmede de Slim uitvoeringen:
3)  De TL buis een slag draaien, zodat de pootjes aan het uiteinde naar beneden staan.
     - De lamp vervangen en tot de klik terugdraaien.

Visimax III alsmede de Slim uitvoering:
3)  De LED lamp vervangen.

4) De afdekkap terugplaatsen door eerst de achterkant in het profiel te plaatsen en vervolgens aan de linkerzijde beginnen, 
     de kap in het midden iets naar beneden te trekken en vervolgens in een soepele beweging in het profiel drukken.
5) Schuifruiten terug plaatsen en de stekker terug plaatsen in het stopcontact.

foto 1: deksels verwijderen     foto 2: positie uitsparing

foto 3: kap verwijderen      foto 4: kap verwijderen.
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foto 5: tl buis verwijderen     foto 6: tl buis herplaatsen

foto 7: dikke tl buis (Visimax)     foto 8: kap terugplaatsen

foto 9: kap terug plaatsen     foto 10: kap terugplaatsen

foto 11: kap terug plaatsen (Visimax)    foto 12: kap terugplaatsen (Visimax)

foto 13: deksels terug plaatsen     foto 14: kap deksels terug plaatsen


