
light will never be the same

i¤visua masterspot

Installatiehandleiding



confidential 2

Plafond  

• Maak een gat met de diameter van 165mm .

• Plaats de plafondring in het gat.

• Fixeer alle 3 de veren door de 2 veeruiteinden achter de verticale

pinnen te haken. 

Montage

6x

Stap 1/6

3x

Aanzicht boven het plafondAanzicht boven het plafond
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• Plaats de voeding op het 

plafond, sluit deze aan op de 

230V(zorg ervoor dat ook de 

aarde aangesloten is).Voer de 

12V kabel door het plafondgat

naar onder.  

• Sluit het armatuur aan op de 

voeding.

Plafond  Montage

Stap 2/6

Bovenaanzicht plafond Onderaanzicht plafond 
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Plafond  

• Plaats het armatuur in de plafondring. Let op: de punt van de 

armatuurbehuizing moet geplaatst worden in de V van de witte nok van 

de plafondring. (zie onderstaande foto’s)

• Duw het armatuur omhoog totdat de plafondring onzichtbaar wordt.

montage

Stap 3/6

Boven aanzicht plafond Onder aanzicht plafond Onder aanzicht plafond 
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Plafond  

• Draai het armatuur met de klok mee om hem in de plafondring te fixeren. 

• Het armatuur kan 355 graden draaien om de eigen as. 

• Om het armatuur uit het plafond te nemen draait u het armatuur tegen

de klok in voorbij de “klik”. In deze positie kunt U het armatuur uitnemen.

montage

Stap 4/6

Boven aanzicht plafond 
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Lightport 

• Sluit de Invisua Lightport aan op uw lokale netwerk router via de 

meegeleverde LAN-kabel.

• Voorzie de Invisua Lightport van spanning via de meegeleverde 12V 

voeding.

• Zorg ervoor dat de antenne in verticale positie staat.

installatie

Stap 5/6
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Lightport 

1. Druk 5 sec. op knop 1 van de Lightport om de configuratie te starten. (led 
indicatie lampje gaat branden)

2. Zet binnen 30 sec. de masterspot armaturen uit en weer aan door het 
loskoppelen en aansluiten van de 230V. 

3. Alle armaturen geven een groen licht en daarna wit licht. Dit bevestigt dat
de armaturen op het juiste communicatiekanaal zitten.

4. Wanneer alle armaturen paars licht geven is het ontdekkingsproces
afgerond. Dit kan enkele minuten duren. 

5. Indien niet alle armaturen groen of paars zijn geworden, herhaal dan de 
hierboven genoemde stappen nogmaals.

6. Nadat alle armaturen paars licht hebben gegeven kunt u uw installatie 
testen. Dit kan op 2 manieren: door knop 2 in te drukken op de Lightport, of 
door naar my.invisua.com te gaan met uw smartphone, tablet of pc om één

van de voorgeprogrammeerde lichtshows te activeren.
(Zorg ervoor dat u bent verbonden met hetzelfde netwerk als de Invisua Lightport.)

7. U bent nu klaar. Ga naar create.invisua.com (via smartphone pc of 
tablet)om uw eerste licht show te maken!

Configuration

Stap 6/6




