
142 mm (5.52")

Wall mounting instructions
Drill holes on wall at hole

positions marked.*
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NEDERLANDS
Verwijder de afneembare standaard voordat u het
apparaat aan de wand bevestigt
• Zoek het klepje aan de onderkant zoals in afbeelding 1

wordt weergegeven, druk erop om de standaard te
ontgrendelen en verwijder deze.

Bevestig de standaard voor plaatsing op het
bureau
• Lijn 2 sleuven van het apparaat uit met 2 klepjes van de

standaard en duw de standaard op zijn plaats.

Opmerking bij montage
Wandmontage is alleen mogelijk aan een betonnen wand.

Bevestig het apparaat met schroeven aan de
wand.
• Gebruik dit blad als sjabloon. Markeer de plaats waar u het

apparaat aan de wand wilt hangen (zie bovenstaande
afbeelding) en boor twee gaten van ongeveer 6 mm.

• Maak de twee pluggen en schroeven (beide meegeleverd) in de
gaten vast. Laat de schroeven 5 mm uit de wand steken.

• Hang het apparaat aan de schroeven.

* Instructies voor wandmontage
Boor gaatjes in de wand op de aangegeven posities.

ITALIANO
Prima del montaggio, rimuovere il supporto
staccabile
• Individuare la cerniera sul pannello inferiore come illustrato

in figura 1, quindi premerla per rimuovere il supporto.

Per il posizionamento su una scrivania,
riposizionare il supporto
• Allineare le 2 guide dell'unità principale alle 2 cerniere del

supporto come illustrato in figura 2, quindi premere il
supporto all'interno delle cerniere.

Nota per il montaggio
Per un montaggio a parete sicuro, sono necessari muri in
cemento.

Utilizzare le viti per fissare l'unità principale alla
parete
• Usare questo documento come modello. Segnare sulla

parete la posizione in cui si intende montare l'unità (come
indicato sopra), quindi praticare due fori di 6 mm di
diametro.

• Inserire i 2 tasselli e le 2 viti (entrambi forniti) nei rispettivi
fori. Le viti devono sporgere 5 mm dal muro.

• Appendere l'unità sulle viti di serraggio.

* Istruzioni per montaggio a muro
Praticare i fori nelle posizioni illustrate.
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