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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 en geïntegreerde elektronische 

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

erin, pennetje eruit”.  

De uitbreidingsborden van TrakaMEC kunnen alleen worden gebruikt met enkelvoudige Supreme-kasten van 

TrakaMEC. Verkrijgbaar in drie soorten, formaten S, M & L, met de mogelijkheid tot een verdubbeling van de capaciteit 

van iedere kast.  

De uitbreidingsborden worden geïnstalleerd op de deur van de Supreme-kast van TrakaMEC. Alle zijframes en 

geleiderails zijn al vooraf aangebracht in uw enkelvoudige systeem Supreme van TrakaMEC. 
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2.  VEREISTEN  

2.1  WAT HEBT U NODIG? 

1) Uitbreidingsbord Supreme van TrakaMEC 

 

2.2  VEREISTE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN 

Traka levert geen gereedschappen en bepaalde materialen voor de installatie van de Supreme-kasten van TrakaMEC, u 

moet de volgende items zelf aanschaffen:  

• Inbussleutel 3 mm   
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3.  INSTALLATIE 

1. Open de deur van de Supreme-kast van TrakaMEC en verwijder de vooraf aangebrachte bovenste balk door de 

2 M5-schroeven los te draaien van het frame op het deurpaneel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Schuif nu de uitbreidingsbordstroken in het zijframe en begin met de items met de hoogste nummers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKING: Het uitbreidingsbord voor het systeem M is genummerd 51-100, voor het systeem S 

genummerd 101-200 en voor het systeem L 151-300. 

3. Nadat alle uitbreidingsbordstroken in de kast zijn aangebracht bevestigt u stevig de bovenste balk van het 

frame door de procedure die beschreven is in stap 1 in omgekeerde volgorde te doorlopen 

4. U kunt het systeem gaan gebruiken 
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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 

 


