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Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen

Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen
Laat de montage uitsluitend door vakkundig personeel uitvoeren.
XX Vakmensen moeten op grond van hun opleiding, hun ervaring alsmede hun kennis van de
desbetreffende bepalingen, voorschriften en normen de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen, mogelijke gevaren kunnen herkennen en geschikte veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. Alle onderstaande veiligheids- en montage-aanwijzingen zijn
bedoeld voor vakmensen.
XX Lees deze veiligheids- en montage-aanwijzingen zorgvuldig door en volg deze op, bewaar
ze goed en geef de LAH 500 uitsluitend samen met deze aanwijzingen door.
XX Gebruik de LAH 500 uitsluitend voor de montage van de LSP 500 PRO.
XX Lees deze veiligheids- en montage-aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de LSP 500
PRO zorgvuldig door en volg deze op.
XX Gebruik de LAH 500 altijd met onderstaande toebehoren:
-- Neumann TV-ophanging LH 29 of
-- König & Meyer TV-pen 24519
XX Gebruik de LAH 500 niet in een omgeving, waarin deze wordt blootgesteld aan trillingen.
XX Houd rekening met de plaatselijke, nationale en internationale voorschriften en normen en
volg deze op:
-- bij de keuze van een geschikte travers en bij de beoordeling van de veilige bevestiging
van de traverse,
-- bij de keuze van een geschikte en voldoende zware houder voor de TV-ophanging,
-- bij de montage van de LAH 500 met verbonden LSP 500 PRO.
XX

VOORZICHTIG!
Gevaar voor lichamelijk letsel en materiële schade door vallen van de LAH 500, van de TVophanging/TV-pen en de LSP 500 PRO
Tot aan de volledige montage van de LAH 500, de TV-ophanging/TV-pen en de LSP 500 aan
een traverse kunnen deze naar beneden vallen.
Controleer voor de montage aan een traverse eerst of de LAH 500, de gebruikte TV-ophanging/TV-pen en de LSP 500 PRO dusdanig met elkaar zijn verbonden, zoals beschreven in
de onderstaande tekst en de afbeeldingen in dit document. Draai alle bouten met de in de
afbeeldingen vermelde momenten vast.
XX Beveilig de LAH 500 en de LSP 500 PRO reeds tijdens de montage met een veiligheidskabel
(safety wire) aan de traverse. De veiligheidskabel moet geschikt zijn voor het te beveiligen
gewicht. Veiligheidskabel, verbindingen van de uiteinden van de kabel en verbindingsschakels moeten qua afmetingen en toestand voldoen aan de voorschriften en normen van het
land waarin u dit gebruikt en het kantelen/vallen met de daarmee verbonden componenten
voorkomen.
XX Laat de LSP 500 PRO, terwijl u deze monteert, vasthouden door een tweede vakman die
hiervoor lichamelijk geschikt is. Ook voor deze vakman gelden de eerder genoemde eisen!
XX

Controleer of de travers onbeschadigd, veilig bevestigd en geschikt is voor het te dragen
gewicht.
XX Bevestig en beveilig een geschikte houder voor TV-aansluitingen op de traverse. De houder
moet het gewicht van de LSP 500 PRO plus het gewicht van de TV-aansluiting/TV-pen en
LAH 500 kunnen dragen. Bereken het totale gewicht en houd rekening met een eventuele
hefboomwerking.
XX Demonteer de LAH 500, zoals in afbeelding 1 wordt weergegeven.
XX Monteer de TV-aansluiting/TV-pen op de bovenste montageplaat van de LAH 500, zoals in
afbeelding 1 wordt weergegeven.
XX Monteer de LAH 500 op de LSP 500 PRO, zoals in afbeeldingen 2 tot 2.2 wordt weergegeven.
XX Monteer de LAH 500 op de traverse, door de TV-aansluiting/TV-pen in de houder voor de
TV-aansluiting te steken.
XX
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Beveilig de verbinding van TV-aansluiting en houder, zoals in afbeelding 2.3 wordt weergegeven. De TV-aansluiting/TV-pen moet met de metalen pen aan de bovenkant worden
beveiligd.
XX Draai de LSP 500 PRO horizontaal in de gewenste stand en zet aansluitend deze stand met
behulp van de borgbout van de houder vast (zie afbeelding 2.3).
XX Beveilig de LAH 500 en de LSP 500 PRO met een veiligheidskabel (safety wire) op de traverse, zoals in afbeelding 2.3 wordt weergegeven. De veiligheidskabel moet geschikt zijn voor
het te beveiligen gewicht. Veiligheidskabel, verbindingen van de uiteinden van de kabel en
verbindingsschakels moeten qua afmetingen en toestand voldoen aan de voorschriften en
normen van het land waarin u dit gebruikt en het kantelen/vallen met de daarmee verbonden componenten voorkomen.
XX Controleer, of ...
-- ook als er hard aan de voedings- en audiokabels wordt getrokken, de LSP 500 PRO niet
kan kantelen of vallen;
-- u veiligheidskabels en verbindingsschakels door nieuwe hebt vervangen, wanneer deze
een val hebben voorkomen;
-- u iedere 3 maanden hebt gecontroleerd of alle bouten met de in deze veiligheids- en
montage-aanwijzingen aangegeven momenten zijn vastgedraaid, de LSP 500, de
LAH 500, de TV-aansluiting/TV-pen, overige bevestigingselementen, veiligheidskabels
alsmede verbindingskabels in een correcte toestand verkeren.
XX

Bij iedere beschadiging of afwijking van de veiligheids- en montage-aanwijzingen moet u de
LSP 500 PRO, de LAH 500 en de gebruikte, extra montagetoebehoren onmiddellijk vervangen!

Omvang levering
1 montageplaat boven
1 montageplaat onder met afstandhouder (voorgemonteerd)
2 kartelbouten voor de verbinding van de onderste en bovenste montageplaat
De Neumann TV-aansluiting LH 29, de König & Meyer TV-pen 24519 alsmede veiligheidskabels (safety wires) worden niet meegeleverd.

Technische specificaties
Gewicht:		

2,4 kg

Afmetingen:

65 x 190 x 188 mm (bxhxd)

Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden.
De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het internet onder
www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.
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