
De Tegui buitenpost bestaat uit een of meer frontjes. De luister/spreek unit wordt aan de binnenkant tegen het frontje aan geklikt. De frontjes 
worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere ramen naast elkaar gekoppeld worden. Het geheel kan 
ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet 
ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. Wij raden aan de onderkant van de buitenpost op 152 cm 
van de grond te monteren, maar hoger of lager mag ook (het geluid is toch wel hoorbaar).
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Om bij het naamplaatje te komen, 
moeten de modules uit het raam. 
Doe dit eerst, omdat dit lastig is. 
Hou de achterkant naar je toe.

Op de linkerkant van iedere 
module zitten twee witte plastic 
schuifjes, die de module borgen. 
Schuif ze omhoog.

Duw de lip aan de zijkant  in met 
een schroevendraaier en duw 
tegelijk de hele module met front 
en al naar buiten.

Druk de module aan een kant op 
het metalen front en klik de andere 
kant vast.

Als de module los is, kan je ‘m 
losklikken van het metalen front 
door aan een kant de lipjes bij de 
witte borgen in te drukken.

Maak de witte houder van het 
naamschild los.

Leg de nieuwe naam op het 
naamschild en klik de houder er 
weer op.

Klik de modules weer in het raam. Duw de twee witte borgen per 
module weer naar binnen.
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Uit elkaar halen modules
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