
 

Installationsanvisningar
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Tack för att du har valt Luxnel

Leveransinnehåll

• Luxnel ljuspanel som består av ljuselementet, en laminerad bild och

  ett skyddsglas av härdat glas. Ljuselementet är IP65 skyddat

• Strömkälla med IP67 

• Kopplingsdosa

• 4 eller 6 fästen med skruv och propp

• Tätningsband
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Före installationen

Öppna inte förpackningen innan du är färdig för monteringen och bevara 
ljuspanelen upprätt med långsidans kant mot ett jämt golv. Lyft i upprätt 
ställning för att undvika böjning av panelen vilket kan söndra skyddsglaset eller 
ljuselementet. 

Kontrollera att ljuspanelen ryms i det reserverade utrymmet. Mät bredden på 
utrymmet både uppe och nere. Kontrollera även att det finns minst 15 mm extra 
utrymme ovanför ljuspanelen. 

Om ljuspanelens ända kommer mot en vägg, bör du även kontrollera att 
väggen är lodrät och står i minst 90 graders vinkel mot väggen som ljuspanelen 
skall monteras på. I annat fall är det möjligt att glasskivan inte går att fälla ner 
för att byta bild.  

Kontrollera att bänkskivan är vågrät och rak. En kraftigt böjd bänkskiva kan 
medföra att tätningsbandet inte tätar tillräckligt väl mellan bänkskivan och 
väggen. 

Kontrollera dragningen av ljuselementets elledning. Vid behov borra hål i 
skåpen för att dra elledningen till strömkällan. Kontrollera att det finns ett 
vägguttag för strömkällan. 

Töm bänkskivan och rengör den. 

Luxnel skall alltid lyftas i upprätt ställning, för att undvika skadlig böjning 
av glas och elektronik.
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1 Nedre fästen

De nedre fästena placeras 28 cm från ljuspanelens kant liggande på bänkskivan med 
långsidan upp mot väggen. 

Om ljuspanelen monteras rakt på kakel kan fästena placeras på närmaste kakelfogen. 
Ifall ljuspanelen är längre än 2m, rekommenderar vi ett tredje fäste i mitten på panelen. 

Skruva fast fästena med skruv och propp (8 mm hål)
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Övre fästen

Tätning

2

3

Markera ljuspanelens höjd på väggen där 
fästena placeras. Ställ den utstående delen av 
fästet vid markeringen av ljuspanelens övre 
kant. Proppa ock skruva fast fästet i den övre 
delen av skåran på fästet så att fästet kan lyftas 
och sänkas utan att vara för trög och utan att 
falla ner från uppe läget. 

Rengör bordet från borrspån och övrig 
smuts. Fäst tätningsbandet på bänkskivan så 
att den löper över de nedre fästena i höjd 
med fästenas framkant. 
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Ljuselementet 

Bilden
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Lyft ljuselementet på plats i upprätt ställning, först på bänkskivan och 
därefter mot väggen så att de nedre fästenas klor låser ljuselementet mot 
väggen. Tryck ner de övre fästena. Dra elledningen till strömkällan och 
koppla de röda + ledarna ihop med varandra och den gula ledaren med den 
svarta.

Ställ den laminerade bilden framför ljuselementet så att fästenas krokar 
håller den på plats.  
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Skyddsglaset

Rengör glaset och tänd ljuspanelen7

6
Lyft glaset upp på bänkskivan och 
därefter mot väggen ovanpå 
tätningsbandet så att det nedre 
fästenas krokar låser glaset mot 
väggen. Tryck därefter ner de övre 
fästena. 

          



Borra hål för nya infällningsdosår 
exempelvis i hörnet. 

BS BeStones Oy
Sandbackavägen 5
01150 Söderkulla
www.bestones.fi
www.luxnel.com

Tips för att flytta vägguttag

Ta bort de gamla vägguttagen och 
täck över de gamla kaklen med en 
skiva som passar ihop med Luxnel. 

Dra ny elledningar och installera de 
nya vägguttagen.

Färdigställ vägguttagen och koppla 
elledningarna

Täck över hålet för de gamla 
vägguttagen.

Väggen är färdig för installation av 
Luxnel


