Asennuskehyksen asennusopas
Kiitos, kun ostit tuotteemme. Luethan tämän oppaan huolellisesti, jotta sinä ja perheesi osaatte
käyttää tuotettamme. Säilytä opas tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus:
Asennuskehystä voidaan käyttää tiettyjen Safewithmen tuotteiden liittämiseen ja asentamiseen.
Tällä hetkellä se soveltuu seuraaviin malleihin: PV517/ PV518/ PV517A/ PV518A/ PV517E/ PV518E

Asennus:
1. Ota asennuskehys esiin ja irrota yksi näistä neljästä kohdasta pihdeillä tai vastaavalla työkalulla.
Katso kuvan 1 mustat kohdat.

Osaluettelo:

Kuva 1
(Huom: Nämä kohdat eivät todellisuudessa ole mustia.)

 Alusta

╳1

 Ruuvi 2,9×10 mm

╳2

 Ruuvi 2,9×25 mm

╳2

 Muovitulpat

╳2

 Kuplamuovi

╳1

 Asennusopas

╳1

2. Valitse paikka, johon haluat asentaa tuotteen.
3. Pidä alustaa asennuskohdassa ja merkitse alustan asennusreiän kohta kynällä.
4. Poraa asennuskohtaan kaksi reikää sähköporakoneella. Reikien halkaisijan tulee olla 5 mm. Naputtele
muovitulpat reikiin vasaran avulla.
5. Kiinnitä alusta muovitulppiin ja kiristä paikoilleen ruuvaamalla ruuvit (2,9x25 mm) muovitulppiin.
6. Liitä jännitteinen johdin, nollajohdin ja yhteenkytkentäjohdin (sarjoitettaessa) alustan reunassa
olevaan liittimeen.
7. Liitä nämä alustaan kiinnitettävän tuotteen pikaverkkoliittimeen liitetyt kolme johtoa riviliittimen
toiseen päähän.
VAROITUS: Virheellinen johdotus voi vahingoittaa varoitinta, aiheuttaa toimintahäiriöitä tai synnyttää
sähköiskujen vaaran.

Pikaverkkoliitin

Alustan liitin

PV517/518:n johdotus:
Musta johto --- Jännitteinen verkkovirtajohdin
Valkoinen johto --- Verkkovirran nollajohdin
Keltainen johto --- I/O-yhteenkytkentäjohdin

PV517A/518A/517E/518E:n johdotus:
Ruskea johto --- Jännitteinen verkkovirtajohdin
Sininen johto --- Verkkovirran nollajohdin
Valkoinen johto --- I/O-yhteenkytkentäjohdin
8. Ota esiin alustaan liitettävän tuotteen teline.
9. Vedä PIKAVERKKOLIITIN telineen keskellä olevan reiän läpi. Ruuvaa ruuvit (2,9x10 mm) tiukasti kiinni
alustaan.
10. Liitä PIKAVERKKOLIITIN alustan runkoon.
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11. Aseta varoitin telineeseen ja kierrä varoitinta myötäpäivään.

VAROITUS:
Tuotteen saa asentaa vain luvanvarainen, pätevä sähköasentaja.
Huomioi ja noudata asennuksessa kaikkia paikallisia ja kansallisia sähkö- ja rakennusmääräyksiä.
Katkaise verkkovirta, kun asennat tai irrotat tätä tuotetta.
Käytä kaikkiin johdotuksiin, myös merkkijohtimeen, vähintään 0,8 mm2 250V eristettyä johtoa.
Johdotus tulee tehdä oikein.

Asennuskaavio:
1. Kiinnitä alusta kattoon
ruuvien ja muovitulppien
avulla.

2. Liitä pikaverkkoliitin
jännitteiseen, nolla- ja I/Ojohtimeen.

4. Liitä pikaverkkoliitin alustaan
kiinnitettävään tuotteeseen.

3. Kiinnitä teline
alustaan ruuvien
avulla.

Kuva on VAIN esimerkki
5. Kiinnitä tuote alustaan.
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