TailleMax TM100

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

Inhoud
Controleer bij ontvangst de inhoud van de verpakking. De TailleMax
TM100 wordt verstuurd met volgende onderdelen.
o
o
o
o

Een meterarm
Een meterstang
2 montagebeugels met een nylon rondeel
Set schroefmateriaal bestaande uit 4 pluggen, 4 kapringen, 4
schroeven en 4 kapjes

Gereedschappen
Gebruik voor het monteren van de TailleMax TM100 volgende
gereedschappen ;
o
o
o
o
o

Geschikt boorgereedschap
Geschikt aftekenmateriaal
Een geschikt boortje van diameter 8mm
Een waterpas voor de uitlijning
Een geschikte schroevendraaier of accumachine

Montageprocedure.
!! OPGELET !!
Bij het monteren van de meterarm op de
meterstang dient er steeds op gelet te worden
dat de meterarm haaks op de tekstopdruk komt
te staan. Hierbij zal de zwarte draaiknop steeds
links of rechts van de tekstopdruk komen te
staan. Bij een foute montage zal de tekstopdruk
na verloop van tijd verdwijnen !

Voorbereiding.
Voor rechtshandigen
Schuif de meterarm over de meterstang. Let hierbij op dat de zwarte
schroefknop rechts van de tekstopdruk staat (nooit achter of voor de
tekstopdruk ! ). Blokkeer de meterarm door de zwarte draaiknop lichtjes
aan te draaien. Forceer dit nooit ! De drukknop om het meterlint aan te
spannen zal nu aan de onderkant staan, wat correct is.

Voor Linkshandigen
Schuif de meterarm over de meterstang. Let hierbij op dat de zwarte
schroefknop links van de tekstopdruk staat (nooit achter of voor de
tekstopdruk ! ). Blokkeer de meterarm door de zwarte draaiknop lichtjes
aan te draaien. Forceer dit nooit !
Demonteer het meterhuis en draai het om voor een correct gebruik.
De montage
Boor eerst de 2 gaten voor de montage van de onderste beugel zoals op
de tekening is aangegeven. De boorgaten bevinden zich op 180mm van
de begane grond. De bijgeleverde pluggen dienen zowel voor steen,
beton, hout en gipsplaat. Schroef de onderste beugel vast en gebruik de
kapring zoals aangegeven op de tekening. Let hierop de positie van de
kapring.
Steek de bovenste beugel in de meterstang en plaats de meterstang in de
onderste beugel en positioneer waterpas. Teken de bovenste gaten af om
te boren.
Verwijder de meterstang terug uit de onderste beugel en boor de
bovenste gaten zo nauwkeurig mogelijk en klop de pluggen in de muur.
Plaats opnieuw de meterstand in de onderste beugel en plaats en monteer
de andere beugel.
De TailleMax is nu klaar voor gebruik.
Aandachtspunten
Let er op dat de zwarte schroefknop niet overdreven vast gedraaid wordt.
Handvast is zeker voldoende.
Hang geen voorwerpen op de meterarm en ga er zeker niet op leunen.
Let bij het monteren dat er niet in elektrische of andere leidingen geboord
of geschroefd wordt.

