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1.  INTRODUCTIE  

TrakaMEC is een toevoeging aan Traka Automotive. TrakaMEC voldoet aan de behoeften van veel dealers en 

servicecentra die nog niet toe zijn aan volledig in een netwerk opgenomen, geïntegreerde elektronische 

sleutelbeheerssystemen. Het is een zeer rendabel en robuust sleutelbeheersysteem volgens het principe “Pennetje erin, 

pennetje eruit”.  

TrakaMEC Lite is een laaggeprijsd en effectief mechanisch sleutelbeheersysteem dat wordt geleverd in een zwart stalen 

gepoedercoat frame met een T-vormige klink. TrakaMEC Lite is een ideale oplossing voor situaties zonder 

beveiligingsrisico’s. De kast bij TrakaMEC Lite kan ook worden gebruikt voor de kentekenplaathouder van TrakaMEC Lite 
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2.  VEREISTEN  

2.1  WAT HEBT U NODIG? 

1) TrakaMEC Lite-kast  

 

 

2) T-vormige klink 
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2.2  VEREISTE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN  

Traka levert geen gereedschappen en bepaalde materialen voor de installatie van de TrakaMEC Lite, dus u moet de 

volgende items zelf aanschaffen:  

• Boor  

• Middelen voor bevestiging aan de muur (geschikt voor het type muur waaraan u de kast bevestigt) 

• Grote platte schroevendraaier 

• Hamer 

• Waterpas 

• Meetlint  

 

OPMERKING: Vanwege het gewicht van dit product raden we u aan een geschikte steun te gebruiken. We 

wijzen u erop dat de installatie van de Supreme-kast van TrakaMEC een klus is voor TWEE personen en dat 

u vanwege het gewicht en de omvang van de kast altijd de juiste technieken voor handmatige verplaatsing 

en omgang moet gebruiken.  

OPMERKING: TrakaMEC-systemen kunnen zeer zwaar zijn en mogen daarom alleen aan een robuuste muur 

worden bevestigd. De middelen voor bevestiging aan de muur zijn niet inbegrepen, dus bij de keuze van de 

middelen is het essentieel dat deze stevig genoeg zijn om het systeem op zijn plaats te houden aan de muur.  

OPMERKING: De muur (en enige muurbekleding) waaraan het systeem van TrakaMEC wordt bevestigd moet 

gemaakt zijn van een materiaal met geringe ontvlambaarheid (ten minste het equivalent van de klasse UL 

94 5V voor brandbaarheid). 

2.3  DIMENSIONS 
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3.  INSTALLATIE  

1. Haal de TrakaMEC-kast uit de kist. 

 

2. Gebruik met behulp van een ander persoon de juiste technieken voor handmatige verplaatsing en omgang, 

til de TrakaMEC-kast op en breng deze naar de gewenste muurpositie  

 

3. Open de deur van de kast en markeer indien nodig de vier bevestigingsgaten binnen de kast op de muur 

aan de hand van de sjabloon in Deel 2.3 Afmetingen. 

 

OPMERKING: Gebruik een waterpas om te controleren of de gaten op een rechte horizontale lijn liggen 
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4. Boor de gaten op de gemarkeerde bevestigingspunten. Gebruik de juiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen inclusief een veiligheidsbril en gehoorbescherming. 

 

5. Plaats vervolgens de juiste bevestigingsmiddelen voor het type muur waaraan u de kast bevestigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Til met behulp van een andere persoon de kast op en lijn deze uit met de boorgaten. Bevestig de kast aan 

de muur bij de 4 boorgaten. 

 

7. Breng de T-vormige klink aan volgens de instructies die met de kast zijn meegeleverd.  

8. U kunt nu de kast gaan gebruiken; kijk voor meer informatie op www.trakamec.nl   
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4.  TECHNISCHE ONDERSTEUNING  

TECHNISCHE ONDERSTEUNING  

Als u contact moet opnemen met Traka/de distributeur voor technische ondersteuning:  

Informatie over technische ondersteuning  

Telefoonnummer in het NL: +31(0)85-0041400 

Web: www.trakamec.nl/support 

 


