
Montage-instructies / Mounting instructions 

Trimless 9/10/11/21 and RM series
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Informatie / information

Het installatieproces zoals beschreven in deze handleiding is te gebruiken voor alle armaturen uit 
de Trimless serie (Trimless 9-1 en 9-2, Trimless 10-1 en 10-2, Trimless 11 en 21, Trimless RM1 en RM2) 
van Keylight.

Keylight kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit 
een foutieve aansluiting/installatie. Wanneer je twijfelt over de installatie, neem dan te allen tijde 
contact op met onze afdeling verkoop op telefoonnummer +31(0)33 - 24 62 120 of stuur een e-mail 
naar sales@key-light.nl.

The installation process described in this manual is applicable to all fixtures of the Trimless series 
(Trimless 9-1 and 9-2, Trimless 10-1 and 10-2, Trimless 11 and 21, Trimless RM1 and RM2)  by 
Keylight.

Keylight cannot be held responsible or liable for any damage resulting from a faulty connection/
installation. If you have any doubts about the installation, please contact our sales department at 
any time on telephone number +31(0)33 - 24 62 120 or send an e-mail to sales@key-light.nl.
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Voorgestelde gereedschappen / Suggested tools
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BELANGRIJK!
Schakel altijd de stroomtoevoer naar het circuit uit voordat u met de installatiewerkzaamheden 
begint. In sommige landen mogen elektrische installatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd 
door een geautoriseerde elektricien. Neem contact op met uw plaatselijke installatiebedrijf. De 
installatie zal dan moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Het armatuur moet 
permanent in de elektrische installatie worden geïnstalleerd en in de juiste zone worden geplaatst.

Verschillende materialen vereisen verschillende soorten toebehoren. Kies altijd schroeven en 
pluggen die speciaal geschikt zijn voor het materiaal.

De lichtbronnen van deze armaturen zijn vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn 
levensduur bereikt, moet de lichtbron worden vervangen.

De driver van het armatuur dient zodanig te worden geplaatst dat deze bereikbaar is en bij 
problemen of defecten vervangen kan worden.

De armaturen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

De armaturen zijn niet geschikt voor bedekking met isolatiemateriaal.

Keylight is niet verantwoordelijk voor onjuiste installatie of schade veroorzaakt door onjuiste of 
foutieve installatie van dit product.

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.

!
NEDERLANDS
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IMPORTANT!
Always disconnect the power supply to the circuit before starting the installation work. In some 
countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician. Contact 
your local installation company. The installation will then have to be carried out by a qualified 
electrician. The fixture must be permanently installed in the electrical installation and placed in the 
correct zone.

Different materials require different types of accessories. Always choose screws and plugs that are 
especially suitable for the material.

The light sources of these fixtures are replaceable; when the light source reaches the end of its ser-
vice life, the light source must be replaced.

The driver of the fixture should be positioned in such a way that it can be replaced in case of pro-
blems or defects.

The fixtures are suitable for indoor use only.

The fixtures are not suitable for covering with insulating material.

Keylight is not responsible for improper installation, or damage caused by improper or faulty instal-
lation of this product.

We reserve the right to make changes to the design, technical specifications, and operating instruc-
tions.

ENGLISH
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Controleer de vereiste afmetingen op het 
specificatieblad van het armatuur. 

Check the required dimensions on the fixture 
datasheet.

Zaag het montagegat uit het plafond.

Cut the mounting hole out of the ceiling.

Stel de geperforeerde beugels in op de gewenste dikte 
van het pleisterwerk door middel van de stelbouten. 
Het is belangrijk om de dikte van je pleisterwerk te 
bepalen voordat je het stucframe monteert, zodat het 
frame gelijk met het pleisterwerk wordt geëgaliseerd.

Adjust the perforated brackets to the desired thickness 
of the plaster by means of the adjustment bolts. It is 
important to determine the thickness of your stucco 
before mounting the stucframe so that the frame is 
levelled flush with the stucco.

Plaats het stucframe in het montagegat. Als het 
montagegat te krap is, gebruik dan een vijl of een rasp 
en vergroot het gat voorzichtig.

Place the recessed frame in the mounting hole. If the 
mounting hole is too tight, use a file or grater and 
carefully enlarge the hole.

1

2

3

4



 ©  key-light International  2020   |   Instruction manual Keylight Recessed Frames  7

Bevestig het stucframe in het montagegat door enkele 
RVS-schroeven door de geperforeerde beugels van het 
frame in het plafond te schroeven.

Fix the recessed frame in the mounting hole by 
fastening a few stainless steel screws through the 
perforated brackets of the frame into the ceiling.

Sluit het armatuur aan voordat je deze in het stucframe 
plaatst.

Connect the fixture before you place it in the recessed 
frame.

Plaats het armatuur in het stucframe en zorg ervoor 
dat het frame en het armatuur naar wens zijn 
gepositioneerd. Als je tevreden bent met de positie, 
verwijder dan het armatuur uit het stucframe.

Place the fixture in the recessed frame and make sure 
that the frame and fixture are positioned as desired. 
When you are satisfied with the position, remove the 
fixture from the recessed frame.

Je kunt nu beginnen met het stukadoren van het 
plafond en het stucframe. Wanneer het pleisterwerk 
volledig is uigehard, kan het armatuur teruggeplaatst 
worden in het stucframe.

You can now start plastering the ceiling and recessed 
frame. When the plaster is fully hardened the fixture 
can be placed back in the recessed frame.
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Als je vragen hebt over de installatie van de stucframes, neem dan contact op met onze 
afdeling verkoop op +31(0)33 24 62 120 of per e-mail op sales@key-light.nl.

If you have any questions regarding the installation of the recessed frames, please contact 
our sales department on +31(0)33 24 62 120 or by e-mail on sales@key-light.nl


