Afmetingen Serie 60 audio

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 258 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast): 242 mm)

Breedte voorplaat: 150 mm
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KIES BEWONER
DOOR SCROLLEN
EN BEVESTIG MET
BEL TOETS

uitsparing tbv inbouwdoos
in muur: 128 mm
(uitsparing in paneel: 122 mm)

hoogte
tot grond
minimaal
1380 mm

De luister/spreek unit en de camera unit worden aan de binnenkant tegen het frontpaneel aan geklikt. Het geheel kan ingebouwd worden
in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet ingebouwd. Zorg
ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant buitenpost moet op minimaal 138 cm van de grond zitten.

Monteren Serie 60 audio
Buitenposten monteren
De Serie 30 buitenpost bestaat uit een of meer DosModules waar de
electronica in zit, een of meer frontjes, een houder en een raam.
Klik ieder frontje op zijn module
Op de zijkant van ieder frontje zit links en rechts een nokje (lipje). Op de
boven- en onderkant van het van het frontje zit een nokje. Iedere
DosModule heeft uitsparingen waar de nokjes invallen. Hou het frontje
precies recht voor de module en druk het frontje goed aan tot je "klik" hoort.
Klik de DosModule met front in de houder
Druk de module met front in de houder tot dat je een klik hoort.
Zorg dat de module goed vast zit in de houder. Check of-ie goed zit door van
achter op de module te drukken. Als het goed is, krijg je er geen beweging
in.
Monteer het raam
Schuif de bovenkant van de raam op de houder en druk dan de onderkant
van het raam aan.
In de onderrand van het afwerkraam zitten twee openingen waarin de kop
van een schroef zichtbaar is. Draai deze schroeven met een kruiskop los tot
de koppen zichtbaar zijn.
De buitenpost demonteren
Raam demonteren
Draai de twee kruiskop schroeven in de onderrand aan. Haal de onderkant
van het raam naar voren en schuif vervolgens de boevenkant eraf.
DosModule uit houder halen
Maak de houder los van de inbouwdoos of postkast. Op de zijkanten van de
module zitten 2 nokjes geklemd achter de rand van het raam. Druk de
nokjes een voor een naar binnen en duw tegelijk de module naar voren
terwijl je de houder tegenhoudt.
Front van DosModule losmaken
Kies een nokje aan de zijkant van de DosModule. De nokjes zijn net
zichtbaar. Steek bij het nokje een kleine fittingschroevendraaier tussen de
module en het frontje. Wrik met beleid het nokje uit de uitsparing van de
DosModule. Doe hetzelfde met de nokje aan de boven- en onderkant.
Hierna komt het frontje los.
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uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 258 mm
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