
Inhoud van de doos (IBWS-M-ISWB-0) 
 1 beugel voor wandmontage 

 2 bevestigingsschroeven (om de camera aan de beugel te bevestigen) 

 4 schroeven en slagankers 

 1 veiligheidskoord (plus twee reservekoorduiteinden) 

 1 Snelstartgids 

 1 sticker met montagesjabloon 

 1 montageplaat 

Installatiegereedschap (IBWS-M-ISWB-0) 
 Boor 

 Schroevendraaier 
 

Installatie monteren (IBWS-M-ISWB-0) 
1. Plak de sticker met het montagesjabloon op het montageoppervlak, 

boor vier schroefgaten, snijd een kabelgat uit en steek de slagankers in 

de vier schroefgaten. 

2. Lijn de gaten in de montageplaat uit met de gaten in de basis voor 

wandmontage (1) (afbeelding 2) en houd de montageplaat en de basis 

voor wandmontage tegen het montageoppervlak. 

3. Lijn de vier gaten in de montagebasis uit met de vier gaten in het 

oppervlak. 

4. Steek de vier schroeven in de vier gaten in de montagebasis en 

bevestig de basis stevig aan het montageoppervlak. 

5. Bevestig het veiligheidskoord (2) (afbeelding 2) aan de ‘haak’ op de 

montageafdekking en de ‘haak’ op de camerabasis. 

6. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor 

Domecamera op https://illustracameras.com/cameras/ voor instructies 

over een veilige bevestiging van de camera aan de wand. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beveilig

ing 

 

Snelstartgids 

(8200-1938-0507_B0) 

Flex Gen 2 Multisensor Domecamera  
Snelstartgids montageaccessoires 

 

 

 

 
 
 
 
 

Opmerking: Bevestig een van de camerabeugels uit de onderstaande 

tabel stevig aan het oppervlak waar u de camera aan wilt bevestigen. 

Wanneer de beugel is geïnstalleerd, moet de camera stevig aan de beugel 

worden bevestigd. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 

2 Multisensor Domecamera op https://illustracameras.com/cameras/ voor 

instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de vier 

beugels.  

Productcode beugel Beschrijving op label 

IBPN-M-IS12-0 Flex Multisensor plafondbeugel 

IBWS-M-ISWB-0 Flex Multisensor wandbeugel 

IBCR-M-ISWT-0 Flex Multisensor beugel voor montage in plafond 

IBJB-M-ISWB-0 Flex Multisensor aansluitdoos 

 
Inhoud van de doos (IBPN-M-IS12-0) 

 1 beugel voor plafondmontage 

 4 schroeven en slagankers (om de paal aan het plafond te 
bevestigen) 

 2 bevestigingsschroeven (om de camera aan de montageafdekking te 
bevestigen) 

 1 veiligheidskoord (plus twee reservekoorduiteinden) 

 1 Snelstartgids 

 1 sticker met montagesjabloon 

 1 montageplaat (om de paal aan het plafond te bevestigen) 

 1 inbussleutel en 1 schroefbit 
 

Installatiegereedschap (IBPN-M-IS12-0) 
 Boor 

 Inbussleutel 

 Schroevendraaier  
 

Installatie monteren (IBPN-M-IS12-0) 
1. Plak de sticker met het montagesjabloon op het plafond, boor vier 

schroefgaten, snijd een kabelgat uit en steek de vier slagankers in de 

vier schroefgaten. 

2. Lijn de gaten in de montageplaat uit met de gaten in de basis van de 

montagepaal (1) (afbeelding 1) en houd beide tegen het plafond. 

3. Lijn de vier gaten op de basis van de montagepaal uit met de vier 

gaten in het plafond. 

4. Steek de vier schroeven in de vier gaten in de montageplaat en 

bevestig de montageafdekking aan de montagepaal. 

5. Bevestig het veiligheidskoord aan de ‘haak’ op de montageafdekking 

(2) (afbeelding 1) en de ‘haak’ op de camerabasis. 

6. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor 

Domecamera op https://illustracameras.com/cameras/ voor instructies 

over een veilige bevestiging van de camera aan de 

plafondbevestiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Installatie monteren (IBPN-M-IS12-0) vervolg 

 
 

Afbeelding 1 

 

Installatie monteren (IBWS-M-ISWB-0) vervolg 

 

Afbeelding 2 

Inhoud van de doos (IBCR-M-ISWT-0) 
 1 beugel voor montage in plafond 

 1 oogbout 

 1 Snelstartgids 

 1 sticker met montagesjabloon 

 2 veiligheidskoorden 
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Installatie monteren (IBCR-M-ISWT-0) 
1. Plak de sticker met het montagesjabloon aan het plafond en snijd 

een groot gat uit volgens de markeringen op het montagesjabloon. 

2. Bevestig één uiteinde van het veiligheidskoord aan een stevige 

structuur of voorwerp in het plafond en schroef de oogbout (1) 

(afbeelding 3) aan de bovenkant van de beugel. 

3. Bevestig het andere uiteinde van het veiligheidskoord (2) 

(afbeelding 3) aan de oogbout op de beugel. 

4. Trek de ‘vleugellipjes’ (3) (afbeelding 3) uit om de beugel stevig 

tegen het plafond vast te zetten.  

Opmerking: Draai de schroef (4) (afbeelding 3) om de 

‘vleugellipjes’ naar boven of beneden af te stellen. 

Opmerking: De beugel bevat drie ‘vleugellipjes’.  

5. Bevestig het andere veiligheidskoord aan de ‘haak’ in de beugel en 

de ‘haak’ op de camerabasis. 

6. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 

Multisensor Domecamera op https://illustracameras.com/cameras/ 

voor instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de 

wand. 

 
 

 
 

 

Installatie monteren (IBCR-M-ISWT-0) vervolg 
 

 
 

Afbeelding 3 

 

Inhoud van de doos (IBJB-M-ISWB-0) 
 1 aansluitdoos 

 2 bevestigingsschroeven (om de camera aan de beugel te 
bevestigen) 

 4 schroeven en slagankers 

 1 veiligheidskoorden 

 1 Snelstartgids 

 1 sticker met montagesjabloon 
 

Installatiegereedschap (IBJB-M-ISWB-0) 
 Boor 

 Schroevendraaier  
 

Installatie monteren (IBJB-M-ISWB-0) 
1. Plak de sticker met het montagesjabloon op het 

montageoppervlak, boor vier schroefgaten, snijd een kabelgat uit 

en steek de slagankers in de vier schroefgaten. 

2. Lijn de vier gaten in de aansluitdoos uit met de vier gaten in het 

oppervlak. 

3. Steek de vier schroeven in de vier gaten in de aansluitdoos en 

bevestig de beugel stevig aan het montageoppervlak. 

4. Bevestig het veiligheidskoord aan de ‘haak’ op de 

montageafdekking (1) (afbeelding 1) en de ‘haak’ op de 

camerabasis. 

5. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 

Multisensor Domecamera op 

https://illustracameras.com/cameras/ voor instructies over een 

veilige bevestiging van de camera aan de aansluitdoos. 

 

 
Installatie monteren (IBJB-M-ISWB-0) vervolg 

 
 

Afbeelding 4 
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