Montage-instructie TAURUS RDD
Meegeleverd montagemateriaal (bestelnummer 2174-EH9-0220):
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M5 x 20 vlakke carrosseriering
M4 x 10 rubber ring
Spaanplaatschroef bolkop kruiskop (Pozidriv), 4 x 30 (parker)
Ø 6 x 30 mm plug
Rubberen doorvoer voor gat Ø 20 mm

Te gebruiken gereedschap (niet meegeleverd):
 Boormachine
 Schroevendraaier PS2

Montagewijze (hiermee wordt voldaan aan de SKG-KE 571 eisen):
















Haal het armatuur uit de verpakking en verwijder de kap.
Monteer de rubberen ring in de rand van het onderhuis. (fig. 1)
Verwijder de montageplaat uit het onderhuis door de montageplaat uit de scharniersteuntjes te wippen.
Boor met een 4 - 4,5 mm boor twee gaten op de daarvoor aangewezen locatie in het onderhuis. (fig. 2)
Boor in het onderhuis op de gewenste locatie met een lepel of houtboor een Ø 20 mm. gat (voor de
bijgeleverde rubberen doorvoer) of een Ø 21/22 mm gat (voor montage van een PG13 of M20 wartel,
(niet meegeleverd) t.b.v. de kabelinvoer.
Teken de gaten op de ondergrond m.b.v. het onderhuis op de ondergrond af
Bevestiging
o Indien op harde ondergronden, zoals baksteen en beton:
 boor met een betonboor Ø 6 de 2 afgetekende gaten, diepte max. 35 mm
o Indien op houten ondergronden:
 voorboren met 2,5 mm en de bijgeleverde parkers gebruiken.
Monteer het armatuur aan de muur of het plafond. Gebruik alleen het meegeleverd montagemateriaal.
Let op! De parkers worden vanuit de binnenkant gemonteerd, Alle ringen worden aan de binnenzijde van
het armatuur geplaatst. De volgorde is als volgt: Op de parker wordt een M4 x 10 rubber ring, daarna de
carrosseriering en daarna weer een M4 x 10 rubber ring geschoven. (fig. 3) Daarna monteren.
Plaats de montageplaat in het armatuur. Buig de twee montagelippen bij de scharnier open (fig. 4)
Sluit het armatuur aan.
Klik het armatuur dicht en monteer de lamp.
Plaats de kap.
Het armatuur is nu klaar voor gebruik.
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