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Wij adviseren u dit montagevoorstel eerst geheel door te nemen alvorens te beginnen met de installatie 
 
Aandachtspunten installatie en aansluiting  

• De O-ringen van de handbediening en actuator 
dienen voorzien te worden van zuurvrije vaseline 
bij aansluiting in de controlebox. Periodiek 
checken en verversen is noodzakelijk 

• De output van de controlebox is 24 volt, derhalve is 
aansluiting met randaarde niet noodzakelijk 

• De Nen norm 1010 dient in acht genomen te 
worden 

• De producten mogen alleen in een omgeving 
worden gebruikt die correspondeert met hun IP-beschermingsklasse  

 Onze producten zijn voorzien van de beschermingsklasse  
IP-6, wat overeenkomt met de volgende toegestane  
reinigingsinstructie:  
  

• Wassen met een borstel en water. Het water mag onder druk staan maar niet gereinigd worden met 
een hogedrukreiniger.  

  
Optionele verkrijgbare artikelen:  
  

• Verlengkabel actuator, artikelnummer 9 70 015  
• Verlengkabel handbediening, artikelnummer 9 70 014   

      
        (vervolg op pagina 2) 
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1. eindkap demonteren door losdraaien 2x m6x20 

 
2. kabelbandjes verwijderen en loopwagen voorzichtig uit de rail 

halen 
 

3. rail loodrecht tegen de muur plaatsen en hoogte bepalen  
(rail minimaal 2 cm vanaf de vloer, dan is minimale zithoogte 
42 cm), 
Attentie: de rail dient op een vlakke wand gemonteerd te 
worden 
 

4. -  teken de boorgaten af van de rail 
-  breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen 
   boorgaten aan 
-  zet de rail vast voorzien van de volgringen 
-  afdekkappen aanbrengen 
 

5. actuator (motor) onderaan de rail bevestigen met  
zeskantbout  m8x35 met volgringen en borgmoer m8.  
Opmerking: deze bevinden zich al aan het bevestigingsoog 

 
6. kabel voor de voeding aansluiten op de controlebox. 

kabel van de handbediening aansluiten op de controlebox 
en stekker in stopcontact plaatsen 

                                                                                                                           
7. spindel van de actuator helemaal uitdraaien met  

behulp van de handbediening 
 

8. nu de binnenzeskantbout m8x60 en tandveerring  
uit de loopwagen draaien en de loopwagen voorzichtig  
in de rail laten zakken over de spindel heen, met het  
bevestigingsoog naar boven gericht 
 

9. nu de binnenzeskantbout met tandveerring weer in 
de loopwagen draaien en door het oog van de  
zuigerstangkop draaien en vastzetten met de  
bijgeleverde inbussleutel 
 

10. eindkap weer monteren met de 2x m6x20 
 

11. montageplaat op de loopwagen monteren met 3 binnenzeskantbouten m8x16 en de 4 volgringen 
 

12. spiegelkap op de montageplaat plaatsen, wastafel plaatsen  
en vastzetten met de 2 kunststof borgringen,  
RVS volgringen en de moeren M8 
 

13. spiegel (niet meegeleverd) op de spiegelkap aanbrengen 
        
 Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. 
                                     Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden. 

 * JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.                                                         
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