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V1.0 (2011-03-14)

OPIS WYMIANY LISTY LOKATORÓW

 Zdemontowaæ p³ytê czo³ow¹.

 Za pomoc¹ pêsety lub z pomoc¹ cienkiego wkrêtaka wysun¹æ fabryczn¹ listê

spomiêdzy szybek patrz rysunek 1.

UWAGA!! Nie odkrêcaæ �rub przytrzymuj¹cych p³ytki PCB!!!

 Na li�cie lokatorów wprowadziæ potrzebne informacje i j¹ zalaminowaæ, aby sta³a

siê odporna na zawilgocenia. Mo¿na te¿ wykonaæ w³asn¹ listê wg wymiarów listy

fabrycznej.

Maksymalna grubo�æ listy po zalaminowaniu to 0,4mm.

 Now¹ listê wprowadziæ na miejsce usuniêtej

 Jeden z przewodów wychodz¹cych z wtyczki pod³¹czyæ do zacisku K1 w panelu

zewnêtrznym, natomiast drugi przylutowaæ do miejsca lutowania zwory ZL-2 (w tym

celu nale¿y odkrêciæ metalow¹ ramkê w panelu) - patrz rysunek 2.

 Zamontowaæ p³ytê czo³ow¹ na ramkê.

INSTRUKCJA INSTALACJI
I URUCHOMIENIA

Rysunek 1: Miejsce wk³adania listy

lokatorów - miêdzy szybki

Rysunek 2: Miejsce pod³¹czenia

przewodów zasilaj¹cych

PANEL LISTY
LOKATORÓW NP-2531
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