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English 
 

• F Suitable for mounting on flammable surfaces. 

• Products marked with this symbol should not be 

disposed of in household waste. 

• Don’t cover the fitting and LED-driver with any heat 

insulating material and keep the minimum recess 

dimensions (fig. 1). 

• Disconnect mains supply before installation, 

maintenance or replacement of the lamp. 

• Terminate the cores of flexible cords with properly 

crimped ferrules. 

• Only suited for fixed installation 

• Do not look into the light source. 

 
Nederlands 

 

• F Geschikt voor montage op normaal brandbare 
• oppervlakken. IPx4, spatwaterdicht. 

Producten met dit symbool mogen niet als 

huishoudelijk afval worden afgevoerd. 

• Dek het armatuur en LED-driver niet af met 

isolatiemateriaal en neem de minimale inbouwmaten in 

acht (fig.1.) 

• Sluit de stroom af vóór installatie, onderhoud en 

verwisselen van lamp. 

• Sluit GST versies alleen aan met originele 

Wieland GST18i3 componenten. 

• Kijk niet in de lichtbron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7111-074 

595mm 75mm 32mm 

297,5mm 75mm 32mm 
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CUT   
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STRAIGHT 
Cut the ceiling 595x595 
tile from two sides 
272MM from side with 
a sharp knife. 

RECHTSTUK 

Snijd de 595x595mm 
plafondplaat in 2 STRoken 
van 272MM breed. 
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TEMPLATE 

SJABLOON 

 
 

 
CEILING TILE 

PLAFONDTEGEL 

595 X 595 

3 
CORNER SPRING 

Turn corner spring from 
neutral to 90 degrees 
outside position. 

VEER OP HOEKSTUK 

Draai de veer van de 
neutrale positie 
90 graden naar de 
buitenkant. 

INNOVO DOWNLINE 
 
 
 

 

 

 
4-6 Place C-Tile and B-Tile in ceiling. 

Install straight-fixture and corner-fixture. 

Plaats C-tegel en B tegel in het plafond. 

Instaleer het rechte stuk en hoekstuk. 

7-9 Place coupler on top of fixtures. 

Place A-Tile in ceiling. 

Plaats de koppelplaat over de armaturen zodat deze 

netjes uitgelijnd worden. 
Plaats A-tegel in het plafond. 

10 -11 Place driver on top of A-Tile. 

The weight of driver keeps the tile in its place! 

Plaats de driver op de A-tegel. 
Het gewicht van de driver houd de A-tegel op zijn plaats! 

12 Connect driver to mains and close the ceiling with D-Tile. 

Sluit de driver aan en sluit het plafond met de D-tegel. 

Select colour temperature (3000K or 4000K) with switch 

Kies de kleurtemperatuur (3000K of 4000K) met de 

schakelaar. 

CORNER 1 
Put template on 
ceiling tile 595x595 
and cut the inner lines 
with a sharp knife. 

HOEKSTUK 

Leg het sjabloon op 
een 595x595mm 
plafondtegel en snijd 
langs de binnenzijden 
met een scherp mes. 
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