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Vergelijk de lengte van de printstrip met de beschikbare 
ruimte onder het dak (in dit voorbeeld 290 mm). Laat 
aan beide zijden van het dak telkens 2-3 mm speelruimte 
over. 

De printstrip heeft een aansluitzijde [1] en een 
afknipzijde [2]. Zorg dat je altijd markeert en knipt aan 
de afknipzijde. 

  

Snijd de printstrip aan de afknipzijde op lengte met een 
fijne kniptang. In dit voorbeeld is de lengte (L) 290 mm. 
 
 

Neem de houder voor de lichtgeleider. Markeer een 
lengte die 10 mm kleiner is dan die van de printstrip. In 
dit voorbeeld gaat het dus om 280 mm (L-10 mm). 

  

Maak op het merkteken een verticale insnijding in het 
profiel. Plooi de houder voor de lichtgeleider op de 
plaats van de insnijding en verwijder het overschot van 
het profiel. 

Verwijder de beschermfolie onder de houder. Kleef de 
houder mooi op de printstrip, zodat de metalen 
geleiders aan de bovenzijde zitten. Zorg dat je aan de 
aansluitzijde 7mm en aan de afknipzijde 3mm overhoudt 
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Neem de lichtgeleider en markeer een lengte die 22 mm 
kleiner is dan die van de printstrip. In dit voorbeeld gaat het 
dus om 268 mm (L-22 mm). 
 

Snijd de geleider door met een stevige kniptang. Met een 
dun zaagje of een slijpsteentje gaat dit nog vlotter. 
 
 

  

Druk de led aan de aansluitzijde in de houder. Zorg dat 
het onderste pootje de aansluitpunten voor de draden 
nooit raakt. Soldeer de pootjes van de led vast op de 
twee eilandjes van de printstrip.  

Druk de lichtgeleider aan de aansluitzijde in de houder, 
mooi tegen de led. Voor een optimale lichtverdeling moet 
de inkeping in de geleider bovenaan komen, over de 
volledige lengte. 

  

Monteer de tweede led aan de afknipzijde en druk hem 
goed tegen de lichtgeleider. Soldeer de led vervolgens vast 
op de twee geleiders van de printstrip. 

Soldeer de twee draden voor de stroomtoevoer aan de 
aansluitzijde van de printstrip. Zorg dat de onderste 
draad nooit het contact raakt waarop één pootje van de 
led is gesoldeerd. 

L-22 mm 
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Sluit het voedingsprintplaatje aan. Zorg dat je de rode en 
zwarte draad op de juiste plek aansluit. 

Sluit de bijgeleverde capaciteit aan. Die beperkt het 
knipperen tijdens het rijden. Denk aan de polariteit van de 
capaciteit! 
 

  

Test of de leds werken door een digitale of analoge 
stroombron aan te sluiten op het voedingsprintplaatje. 
 
 

Door met een kleine schroevendraaier aan de 
potentiometer te draaien, pas je de lichtsterkte aan. 
 
 

  

Snijd de meegeleverde krimpkous in stukjes van 17 mm, 
zodat de led volledig afgedekt is aan elke kant. Gebruik een 
warmeluchtblazer of aansteker om de krimpkous te laten 
krimpen. 

De LedBar is nu klaar om ingebouwd te worden in je 
favoriete passagierswagon. 
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Warranty 

24 months warranty form date of purchase 
Congratulations on purchasing this Brelec product. This quality product was manufactured applying the most advanced production 
methods and processes and was subjected to stringent quality checks and tests. 
 

Warranty conditions: 
1. This warranty is valid for all Brelec products that have been purchased from an authorised dealer. 
2. No claims will be accepted without proof of purchase. The filled in warranty certificate together with your dealer´s receipt 

serves as proof of purchase. We recommend keeping the warranty certificate together with the receipt. 
3. In case of claim please describe as detailed and precise as possible the fault description and return it with your faulty product. 
 

Extend of warranty / exclusions: 
This warranty covers free of charge repair or replacement of the faulty part, provided the failure is demonstrably due to faulty 
design, manufacturing, material or transport. Please use the appropriate postage stamps when shipping. Any further claims are 
excluded. 
 

The warranty expires: 
1. In case of wear and tear due to normal use 
2. In case of conversions of Brelec - products with parts not approved by the manufacturer. 
3. In case of modifications of parts. 
4. In case of inappropriate use (different to the intended use as specified by the manufacturer). 
5. If the instructions as laid down in the user manual by Brelec were not adhere to. 
 
Due to liability reasons any inspections or repairs can only be carried out on products that are not installed. There is no extension of 
the warranty period due to any repairs or replacements carried out by Brelec. You may submit your warranty claims either at your 
retailer or by shipping the product in question with the warranty certificate, the receipt of purchase and fault description directly to:  
 
Brelec BVBA 
Groenstraat 32 
B 3650 Dilsen-Stokkem 
Belgium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEE-Declaration (Europe only) 
 

Disposal of obsolete electrical and electronic equipment (as practised in the European Union and other European 
countries with dedicated collection systems). This mark on the product, the packaging or the relevant documentation 
indicates that this product must not be treated like household waste. Instead this product should be disposed of at a 
suitable collection point for recycling of electrical and electronic appliances. Thus you contribute to avoid negative 
impact on the environment and people’s health that could be caused by inappropriate disposal. Recycling of materials 

contributes to preserve our natural resources. For more information regarding recycling of this product, please contact your local 
administration, your waste collection service or the dealer / shop where you purchased this product. 
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Brelec BVBA, Groenstraat 32 
B-3650 Dilsen-Stokkem, Belgium 
 

support@brelec.eu 

Made by Brelec in Eurorpe 


