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      VERWERKINGSADVIES Verlichting 
 

SMART HUB-150 

    
Controle vooraf  
Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product 
onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het 
product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product 
geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld 
eventuele zichtbare gebreken op te lossen. 
 
Aankoop registreren 
Om nog jarenlang onbezorgd te kunnen genieten van uw buitenverlichting, raden wij u aan uw aankoop bij in-lite te 
registreren. U ontvangt dan een officieel (digitaal) in-lite garantiebewijs. Mocht er onverhoopt een keer wat zijn met uw 
verlichting, dan kunnen wij u op vertoon van uw persoonlijke garantiebewijs extra snel helpen. Voor het registreren van 
uw aankoop vragen wij u de orderbevestiging te uploaden (zonder aankoopbewijs kan er geen certificaat verstrekt 
worden), houdt deze bij de hand. U kunt uw aankoop hier registreren: https://in-lite.nl/nl/aankoop-registreren. 
 
5 jaar in-lite garantie 
in-lite besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van hun producten en willen graag dat u onbezorgd kunt genieten van uw 
verlichting. Daarom geven zij 5 jaar garantie op armaturen en transformatoren. 
 
Aanspraak maken op de garantie 
Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, dan kunt u bij ons aanspraak maken op de garantie. Hiervoor is het belangrijk 
dat u de orderbevestiging of garantiebewijs kunt laten zien. Bewaar deze dus goed! 
 
Reparatie of vervangend product 
Heeft u binnen de garantietermijn een defect product, dan repareert in-lite deze voor u. Blijkt reparatie niet mogelijk te 
zijn, dan krijgt u van in-lite een nieuw exemplaar. Mocht het model niet meer verkrijgbaar zijn, dan bieden zij u uiteraard 
een passend alternatief. 
 
Let op! in-lite geeft 5 jaar garantie op alle armaturen en transformatoren. Wanneer in het systeem componenten worden 
gebruikt die niet van in-lite afkomstig zijn, vervalt het recht op garantie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan 
gecommuniceerde branduren van LED lichtbronnen. Uitgesloten van de in-lite garantieregeling zijn verwisselbare retrofit 
lichtbronnen, hier wordt de fabrieksgarantie van de betreffende leverancier gehanteerd. In geval van een vervangend 
product kan alleen gedurende de rest van de reeds lopende termijn nog aanspraak worden gemaakt op de garantie. 
 
in-lite aanleggen in 5 stappen  
in-lite buitenverlichting is gebaseerd op laagspanning (12 volt). De verlichting is daarmee veilig en gemakkelijk zelf te 
installeren. In slechts 5 stappen levert u al een professioneel aangelegd systeem op. Wilt u zelf uw in-lite verlichting gaan 
aanleggen, lees deze pagina dan goed door en bekijk de video’s op onze website. In de instructiefilmpjes ziet u precies 
hoe u ons systeem installeert. Volg bij de aanleg altijd deze tips en lees de handleidingen van de producten. Zo komt u 
later niet voor verrassingen te staan. Ook is het verstandig van te voren een kabelplan te maken.  
 
Stap 1 transformator  
De transformator stuurt de verlichting aan en geeft stroom aan het systeem. Zorg er daarom altijd voor dat de 
transformator voldoende vermogen heeft. Het opgetelde vermogen (VA-waarde) van alle armaturen in het lichtplan mag 
niet meer zijn dan van het vermogen van de transformator. Gebruik altijd de bijgeleverde kabelschoentjes om de kabel 
aan te sluiten op de transformator. De kabelschoentjes zorgen voor een goede stroomgeleiding en beschermen de 
transformator tegen beschadigingen. De lichtsensor monteert u buiten. Wanneer het gaat schemeren, springt de 
verlichting automatisch aan. Hang de lichtsensor daarom dus uit de buurt van kunstverlichting, dit kan de werking 
beïnvloeden. 
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Stap 2 kabel 12 volt  
Nu kunt u de kabel uitrollen. De kabel geleidt de stroom en zorgt dat de armaturen gaan branden. Leg deze zoveel 
mogelijk langs bestrating en borders, zodat u er later nog bij kunt. Gebruik verlengkabels voor armaturen die verder van 
de hoofdkabel af liggen. U kunt eventueel ook kabelaftakkingen maken om de kabel beter langs de armaturen te kunnen 
leiden. Hiervoor gebruikt u een kabelverbinder. De kabel kan willekeurig ergens eindigen. Een beetje grond over de kabel 
is voldoende om hem weg te werken. Om verrassingen tijdens de installatie te voorkomen adviseren we u om altijd om 
vooraf een kabelplan te maken. Hierin verwerkt u de plaats van de kabel, armaturen, verlengkabels en kabelverbinders. 
Houdt in uw plan ook rekening met de maximale afstanden die u met de kabels kunt afleggen (14/2 kabel 40 meter en 
10/2 kabel 80 meter lineair). 
 
Stap 3 Easy-Lock  
Bij ieder armatuur vindt u een Easy-Lock, deze zorgt voor een goede stroomgeleiding en het optimaal branden van uw 
lamp. U sluit de Easy-Lock op de kabel aan door het bijgeleverde kabelgootje op de kabel te klemmen en het geheel in 
de Easy-Lock te plaatsen. Draai de dop nu aan tot u een klik hoort. Controleer altijd of de dop recht op de Easy-Lock zit. 
De speciale gel die vrijkomt beschermt de verbinding tegen vocht en andere invloeden van buitenaf. Het is belangrijk dat 
de Easy-Lock altijd bereikbaar blijft. Wilt u een keer een lamp verplaatsen of vervangen, dan is dit geen enkel probleem. 
U draait de Easy-Lock gewoon los en u sluit het (elders) weer aan, de kabel herstelt dan vanzelf. 
 
Stap 4 mini-connector  
De mini-connector verbindt het armatuur met de Easy-Lock. De verbinding is beschermd tegen vocht en vuil door de 
soepele pvc huls. Door de mini-connector kun je de kabel van het armatuur ook makkelijk door een gat in een tegel of 
wand voeren. Standaard is de kabel van de armaturen zo’n 60 cm lang (bij een aantal armaturen is de kabellengte 
afwijkend). Als u het armatuur verder van de hoofdkabel af wilt plaatsen of een wandarmatuur op hoogte wilt monteren 
kunt u een verlengkabel gebruiken. Deze plaatst u tussen de miniconnector van de Easy-Lock en die van het armatuur. 
 
Stap 5 armatuur  
Tenslotte installeert u het armatuur op de gewenste plek. Volg hiervoor altijd de handleiding en het verwerkingsadvies 
van de producten. Wilt u graag grondspots verwerken in uw terras, houdt er dan rekening mee dat er wellicht gaten in uw 
tegels of vlonder geboord moeten worden. Het is belangrijk dat dit goed gebeurd, omdat een slecht geboord gat in een 
afwijkende maat kan zorgen voor problemen. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Wij hebben het juiste gereedschap 
hiervoor. Wilt u liever niet boren dan biedt in-lite ook een speciale box waarmee u een aantal van de grondspots 
eenvoudig kunt verwerken tussen de bestrating of kunt plaatsen in een losse ondergrond zoals grind. 
 
Meer informatie? 
Installatietips 
Onderhoudstips 
Handleidingen 
Veel gestelde vragen 
 
Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!  
 
Het team van Kooyman B.V. 
 
 

https://in-lite.nl/nl/installatietips
https://in-lite.nl/nl/onderhoudstips
https://in-lite.nl/nl/handleidingen
https://in-lite.nl/nl/veelgestelde-vragen
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