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Celexon universele plafondsteun 
PS Ultra Flat 

Let op: 
houdt u zich aan de gewicht specificaties! Bij 
afwijking hiervan kan ernstig letsel of schade 
ontstaan.
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WAARSCHUWING

Leveromvang

• Begin niet eerder met de montage dan  nadat u de gehele gebruiksaanwijzing 
heeft gelezen en begrepen.

• Deze beugel is exact zoals in deze handleiding
• Dit product mag alleen door gekwalifi ceerd personeel met mechanische 

vaardigheden gemonteerd worden
• Zorg ervoor dat de ondergrond het gehele gewicht van de steun en 

gemonteerde hardware kan dragen.
• Voer de installatie indien nodig met een andere persoon uit, opdat de 

apparatuur veilig wordt gemonteerd.
• Draai de schroeven stevig vast, maar draai ze niet te strak aan, kan schade en 

verminderd draagvermogen van de houder veroorzaken
• Dit product is bedoeld voor gebruik in gebouwen. Gebruik buitenshuis kan 

leiden tot schade aan het product of letsel veroorzaken

Let op: Zorg ervoor dat elk onderdeel meegeleverd is. Als onderdelen ontbreken, 
neem dan contact op met uw leverancier.

Let op: 
Lees de instructies zorgvuldig voordat u met de montage begint.

    Plafondplaat (x1) A   adapterplaat (x1) B           

 beschermplaat (x4) C           Hangslot (x1) D     

    Plafondplaat (x1) A   adapterplaat (x1) B           

projector montageplaat (x1) E

M-J

M-L

Gebruik het hangslot om de projector tegen ongeautoriseerde demontage te 
beschermen. Bevestig de beugel aan het hangslot met een schroef.

Hoekaanpassing

Stel de gewenste hoek in.

Onderhoud
• Controleer regelmatig voor de veiligheid van de beugel of de schroeven nog 

stevig vastzitten (minstens om de drie maanden).

• Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.
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Montage van de beschermkappen

C

Schuif de beschermkap C in de armen 
van de projector montageplaat E

Gebruik de vier schroeven on de 
beschermkap C vast te zetten en 
draai ze met een geschikte 
schroevendraaier aan.

Montage van de projector montageplaat aan de plafondplaat

Voer de projector montageplaat e voorzichtig met de schroeven in de openingen 
van de adapter plaat B en draai de projector montageplaat E voorzichtig met de 
klok mee.
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Voor steen en beton montage

Boor drie gaten

Pakje M

M3x25 (x4)       M4x25 (x4)               M5x25 (x4)    M6x25 (x4)
      M-A             M-B      M-C            M-D

D4 Tussenring (4x)          D6 Tussenring (x4)           M5x8 (x4)              M8x20 (x1)
 M-E       M-F              M-G  M-H         

ø12xø6x13 (x4) 4mm inbussleutel  (x1)      6mm inbussleutel  (x1)     M5x10 (x1)
                M-I      M-J             M-K   M-L 

 

 

 
Pakje W

              ST6.3x50 (x3)          Beton pluggen (x3)             D6 Tussenring (x3)
                     W-A       W-B                    W-C 
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Schroef de 
plafondplaat A aan 
het plafond

WAARSCHUWING

De installateur moet ervoor zorgen dat de onder grond het volle gewicht van 
de steun en gemonteerde hardware kan ondersteunen

Installatie van de adapter plaat

M-H

M-K

M-J
 

 

Monteer de adapterplaat B aan de 
plafond plaat A met de bijgeleverde 
schroeven

Indien nodig draait u de schroeven, in 
overeenstemming met het gewicht van de 
projector, met een inbussleutel los of vast
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Montage van de projector montageplaat

Plaats de projector montageplaat E zoveel 
mogelijk in het midden van het zwaartepunt 
van de projector. Positioneer nu de gaten van 
de armen over de montagegaten.

Arm

Breng de armen in het verlengde 
van de 3 punten, zoals in de 
voorgaande tekening, om 
veiligheidsafdekking C te monteren.

M-I
M-A
M-B
M-C
M-D

M-E
M-F

Opmerking: Indien de projector slechts drie montagegaten heeft, maak dan alleen 
gebruik van drie armen van de projector montageplaat E.

Belangrijk: Als de projector over niet tenminste drie montagegaten beschikt, ge-
bruik deze beugel dan niet!

Schroef de projector montageplaat E op de projector
Draai alle schroeven aan, maar draai ze niet te strak vast!


