HANDLEIDING
30 B/1C
Weergegeven: RS 209

RS 20930 B/1C
RS 20931 B/1C
RS 20932 B/1C

RS 20930 B/1C
RS 20931 B/1C
RS 20932 B/1C

Productinhoud:

Benodigd gereedschap:

1 x basisplaat
1 x framestuk voor het vastzetten van de
montagebeugels
1 x montagebeugel voor hals
1 x montagebeugel voor body van instrument
3 x borgmoer M8
3 x schroef M4 x 50 mm
3 x plastic plug

- Phillips-schroevendraaier
- hamer
- klopboor met 6 mm steenboor
- waterpas
- potlood

1.

Neem de basisplaat die tegen de muur geschroefd moet worden.

2. Zet de basisplaat in de juiste positie, zodat de uitstekende pin horizontaal staat met het
tegenoverliggende gat. Gebruik de waterpas en markeer de te boren gaten met een
potlood.

3. Wil je de muurhanger op een stenen muur gebruiken, gebruik dan de meegeleverde
pluggen en een boormachine met een 6mm steenboor. Als je muur van een ander
materiaal is, zoals gips of hout, dan kun je de meegeleverde pluggen niet gebruiken.
Gebruik dan gaarne de juiste montageschroeven en -materiaal. Boor de gaten nu diep
genoeg voor de schroeven (ong. 50 mm).

4. Duw de pluggen in de boorgaten in de muur, eventueel met behulp van een hamer.
5. Schroef de basisplaat nu strak vast tegen de muur, met de meegeleverde schroeven
en de juiste Phillips-schroevendraaier.

6. Draai nu de klemmen voor hals en body van het instrument met de hand vast, gebruik
makend van de meegeleverde M8-borgmoeren. Let op, de klemmen moeten aan de
tegenover de geperforeerde plaat aan het framestuk vastgezet worden en niet aan
dezelfde kant.

7. Zet nu het framestuk met de geperforeerde kant richting de basisplaat, in de gewenste
positie op de basisplaat. Zet het vast met de meegeleverde M8-borgmoer.
Nu kun je het instrument ophangen.
Niet geschikt voor instrumenten met nitrocellulose lak.
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