142 mm (5.52")

Wall mounting instructions
Drill holes on wall at hole
positions marked.*
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DANSK

Ta bort det löstagbara stativet före monteringen

Fjern holderen inden monteringen

• Leta reda på spärren på undersidan och tryck på den så att
stativet lossnar. Ta sedan bort det så som visas i bild 1.

• Som vist i figur 1 skal du finde låsen på bundpanelet og
trykke på låsen for at frigøre holderen og derefter fjerne
den.

Sätta tillbaka stativet för placering på ett bord
•

Rikta in de två öppningarna på huvudenheten med de två
spärrarna på stativet och tryck sedan in stativet tills det
sitter fast, enligt bild 2.

Fastgør holderen igen, når den skal placeres på et
bord
• Som vist i figur 2 skal du justere to huller på hovedenheden
med to låse på holderen og derefter skubbe holderen ind
for at låse.

Kommentar om montering
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Det krävs en betongvägg för att det ska vara säkert att montera
enheten på väggen.

Bemærkning til montering

Använda skruvar för att montera huvudenheten
på väggen

Brug skruer til at montere hovedenheden på
væggen.

• Använd arket som mall. Markera den plats på väggen där du
vill montera enheten (enligt bilden nedan) och borra två hål
med diametern 6 mm.
• Sätt i de två pluggarna och de två skruvarna (båda
medföljer) i hålen. Låt skruvarna sticka ut 5 mm från väggen.
• Häng upp enheten på skruvarna.
* Instruktioner för väggmontering
Borra hål i väggen där du har markerat att skruvarna ska
sitta.
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Du må kun montere enheden på en betonvæg.

• Brug dette ark som skabelon. Marker det sted på væggen,
hvor du vil hænge enheden op (som vist), og bor derefter
to huller på 6 mm i diameter.
• Placer to rawlplugs og to skruer (medfølger) i hullerne. Lad
skruerne stikke 5 mm ud fra væggen.
• Hæng enheden op på de fastgjorte skuer.
* Instruktioner til vægmontering
Bor huller i væggen på de markerede positioner.

