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Introduktion 

Väggpaletto består av två delar: 

• Paletto Plus-enhet (endast artikel 100193)   

• Väggmodul av lackerad MBF-skiva med förmonterade, rektangulära tryckkontakter i de klassiska 
Palettofärgerna! 

 

Paletto Plus-enheten kan kopplas bort från väggmodulen och även användas som en separat 
“bordsmodell” 

  

Montage 

Före montage på vägg, var noga med att testa funktionen av de två enheterna ihop. 
Väggmodulen har 4 förborrade hål för montage på vägg – skruvar ingår ej i leverans. Om ni är 
tveksam vilken typ av skruv som ska användas för montage på er vägg, kontakta yrkesman.  
- Se till att alla kablar på väggmodulens baksida kan nås från framsidan innan du skruvar fast i 
  vägg. Detta görs enklast genom att hänga fram kablarna över väggmodulens övre kant. 
- Koppla nu ihop den medlevererade nätadaptern med DC-kontakten (2) på den svarta IR-dosan 
  bak på väggmodulen. 
- Häng Paletto Plus-enheten på de fyra förmonterade skruvarna på väggmodulen genom att 
  mäta in så att ”nyckelhålen” på Paletto enhetens baksida är i linje med skruvarna. Med ett lätt 
  tryck inåt och därefter neråt kommer Palettoenheten på plats. 
- Koppla därefter IR-kontakten (1) till ”IR-in” uttaget samt DC-kontakten (3) från väggmodulen till 
  DC-uttaget på Palettons kontrollpanel (4). 
- Koppla nu in nätadaptern i vägguttag. Produkten är klar att användas - antingen via 
  Palettoenhetens tangenter, eller väggmodulens rektangulära tryckkontakter! 
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(Kan variera i färg:  
röd el. Svart)     
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Underhåll  

Paletto Väggmodulen är avtorkningsbar med lätt fuktad trasa.  

 

Tekniska data 
Nätadapter:  6V DV 
IR-koder:  RC5 
Mått:  86 x 122 cm 
Vikt:  18 kg 

 
 
Reservdelar 

 
Artnr 

Nätadapter 6V/DC EU till Paletto 501946 

Externt IR-öga för mottagning 75 cm 501811 

  

 

Miljö 

När produkten är uttjänt 
Paletto Väggmodulen innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall. 

 

 

 

 

 

 

 

För Paletto´s funktioner och möjligheter – se separat medlevererad manual 

 

 


