
VLOERDOOS 
(BIJ INSTORTEN)

STAP 1  PLAATSEN VLOERDOOS
•  Houd rekening met de buisinvoer als u de vloerdoos  

plaatst .
•  Stel de hoogte van de vloerdoos waterpas met de vier 

stelschroeven , zorg ervoor dat de vloerdoos op alle  
vier de schroeven steunt.

•  De hoogte van de vloerdoos inclusief de afdekplaat dient  
niet hoger te zijn dan de afsmeervloer.

•  Boor vier gaten in de vloer, waarmee de vloerdoos wordt 
vastgezet .

STAP 2  AANSLUITEN VLOERDOOS
•  Verwijder de afdekplaat en maak de bouten los zodat de 

inbouwpanelen uit de vloerdoos kunnen worden verwijderd.
•  Verwijder met een schroevendraaier de benodigde 

uitbreekpoorten.
•  Voer de buizen tot in de behuizing en voer de gewenste 

bedrading door tot in de behuizing. Sluit de voeding aan  
op de daarvoor bestemde lasklemmen .

•  Monteer de inbouwpanelen na het aansluiten weer 
in de vloerdoos en dek eventueel teveel geopende 
uitbreekpoorten af.

STAP 3  STORTEN VLOEREN
•  Sluit de vloerdoos af met de speciaal meegeleverde 

afdekplaat. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan  
de inhoud van de vloerdoos.

•  Controleer voordat de vloer wordt gestort of de  
vloerdozen goed zijn afgesloten.

•  Laat de meegeleverde afdekplaat zitten totdat de deksel  
dient te worden afgemonteerd. 

STAP 4  DEKSEL PLAATSEN
•  U verwijdert de afdekplaat.
•  Draai met een schroevendraaier de schroeven uit de 

behuizing .
•  Plaats vervolgens de deksel op de behuizing en zet deze  

vast met de verwijderde schroeven .
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(VERHOOGDE VLOER)

Installatiehandleiding

STAP 1  PLAATSEN VLOERDOOS
•  Houd rekening met de aansluiting van de voeding als  

u de vloerdoos plaatst.
•  Controleer of de dikte van de vloertegel geschikt is voor  

de vloerdoos die u toepast.
•  Zaag een gat in de vloertegel volgens de advies 

sparingsmaat: 248x220mm, radius in hoeken maximaal 6mm.

STAP 2  AANSLUITEN VLOERDOOS
•  Sluit de stekerbare voedingskabel aan op de daarvoor 

bestemde aansluiting .
•  Controleer of deze stekerbare verbinding is vergrendeld,  

zo niet plaats een vergrendeling.
•  Laat de vloerdoos van boven in het gat zakken en draai  

de schroeven aan in de dekselrand  om de doos vast  
te zetten.
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