MONTAGE HANDLEIDING
TESLION 90/WK - 120/WK
Uit de verpakking verwijderen
De Teslion wandkap wordt aangeleverd in een houten krat, waarvan de deksel moet worden losgeschroefd.
Onder de deksel bevinden zich:
• de wandmontageplaat
• de reserve-vochtfilters (blauw)
Na verwijdering uit het krat van deze items is er de recirculatiekap.
De recirculatiekap ligt - ondersteboven - in het krat. Om de recirculatiekap uit het krat te verwijderen kan de lamp
aan de bedieningskant worden opgetild, de filters losgeschroefd worden en deze kunnen worden terzijde gelegd.
Daarna kan de recirculatiekap eenvoudig uit het krat getild worden.

Inhoud
In de verpakking zijn vier (4) verschillende items geleverd:
• de recirculatiekap
• de wandmontageplaat
• de reserve filters (4 x)
• de wandbevestiging voor de kabels (2 x)

Stap 1
Voordat de kap kan worden gemonteerd dient de wandmontageplaat horizontaal op de wand geschroefd
te worden. Dit met de op de wandmontageplaat gemonteerde nokken (zoals compleet geleverd) aan de
bovenzijde (zie tekening 1).
Voor een optimale werking dient de onderzijde van de recirculatiekap tussen de 80 à 90 cm boven
het werkvlak te worden geplaats.

Tekening 1
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N.B.: deze montage dient goed horizontaal te worden uitgevoerd
De wand- of plafondbevestigingsplaatjes (afhankelijk van de bevestigingsmogelijkheden ter plaatse)
voor de staaldraden dienen boven de kap op 100 mm - zowel links als rechts - van de zijkant van de
recirculatiekap te worden geplaatst (zie tekening 2).
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Tekening 2

Stap 2

Stap 3

Vervolgens kan de recirculatiekap over de nokken
worden geschoven in de daarvoor aan de
achterzijde van de kap aangebrachte gaten.
Het verdient aanbeveling om de kap tijdens deze
installatie te ondersteunen, door bijvoorbeeld een
houten balkje (zie Tekening 3).

Vervolgens kunnen de staaldraden in de daarvoor
bestemde wand- of plafondbevestigingsplaatjes
worden aangebracht (zie Tekening 4).

max. 90º
min. 30º

Tekening 4
wandmontageplaat

Stap 4
Nadat een en ander is gemonteerd kunnen de
staaldraden worden afgeknipt.
De filters kunnen nu in de daarvoor bestemde
openingen worden teruggeplaatst en vastgeschroefd.

Tekening 3

De stekker (230V / 50Hz) kan worden ingestoken,
waarna de montage voltooid is.
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