ART-LUMINAIRE a világító tapéta
A MARBURG tapétagyár ART-LUMINAIRE kollekciója a tapéta és a különleges világítás
technika ötvözete.
Alapját a vlies tapétába beleszőtt műanyag szálak képezik, melyeket LED-fényforrással
világítanak meg. A szálak bemetszésével elért pontszerű hatást a fény színeinek
változtatásával fokozhatjuk.
Az alapot képező vlies hordozójú tapétákat 4 színben kínálja a gyár. Felrakásakor a vlies
tapéta használati utasításának megfelelően kell eljárni.
A munkálatok megkezdése előtt vegye figyelembe, hogy áramforrásra van szükség a LEDfényforrások működtetéséhez.
Minden szett 2 tekercs vlies hátoldalú tapétát tartalmaz (mérte: 3,2m x 0,75m), melyhez
fényforrásként két LED-lámpa közül válaszhat igényei szerint.
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1107 cikszámú: Standard Multicolor LED fényforrás 3 W
o Infravörös távirányítással
o vörös, zöld, kék és tarka színek
o Álló-, váltakozó ill. egymásba átmenő kapcsolási módok
1108 Exclisive Multicolor LED- fényforrás 3 W
o rádióhullámos távirányítással
o vörös, zöld, kék, viola, sárga és fehér színek
o álló-, ill. egymásba átmenő kapcsolási módok

A fal előkészítése után a vlies tapéták szokásos feldolgozásának megfelelően a vigye fel a
vlies tapéta ragasztót a falra, majd helyezze fel az egyik tekercset, ügyelve arra, hogy a kilógó
műanyag szálak a két tapétacsík találkozása felé mutassanak, majd helyezze fel a második
tekercset is, úgy hogy a kilógó műanyag szálak középen, a tekercsek között középen
találkozzanak.
Ezután rögzítse a LED-lámpát a helyére, figyelembe véve azt hogy valamennyi műanyag szál
kényelmesen elérje ( érdemes a két csík találkozása közelébe elhelyezni )
Fogja össze a műanyag szálakat egy kötegbe és a legrövidebbeknél őket vágja el egy ollóval,
( minden szálnak csatlakoznia kell a fényforráshoz ) majd a lámpából kitekert csatlakózót
válassza szét és a műanyag részét húzza fel a kötegre és az alumínium részével rögzítse a
szálak végleges hosszát ( ellenőrizze, hogy a LED-lámpához kényelmesen elérjenek ). Éles
késsel vágja le a fölösleget közvetlenül az alumínium csatlakozónál, majd a jobb érintkezés
miatt finom csiszoló papírral csiszolja a szál végeket simára és csatlakoztassa a lámpához,
majd rögzítse a csavarral. A LED-lámpát csatlakoztassa az áramforrásba.
A LED-lámpát ill. a műanyag szálakat egy megfelelő, erre a célra szolgáló takaróléccel fedheti
el.
A színeket a távirányító segítségével változtathatja.
Sok sikert és örömet kívánunk az Art Luminaire használatával.
A felrakásról szóló tájékoztató videót a www.jasziron.hu oldalon tekintheti meg.

