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Instrukcja monta u le anki aparatu MAGNETUS2

Je eli instalacja sprawia Ci trudno  – skontaktuj si  z nami:

Accuro-Sumer Sp. z o.o. tel/fax : (22) 632 99 71
ul. Kolejowa 15/17 (22) 632 99 74
01-217 Warszawa e-mail : accuro@accuro.pl

Elementy sk adowe le anki:

1\ le ysko 1;
2\ nogi le anki  - kpl. 2;
3\ k towniki wzmacniaj ce szt. 4;
4\ prowadnica wózka cewki C60;
5\ komplet rub, podk adek i nakr tek do przykr cania nóg le anki i prowadnicy

wózka cewki C60 – 1 szt;
6\ stalowa lina z ci gaczem – podwieszka kabla zasilaj cego cewk  C60;
7\ cewka C60 z wózkiem  – 1 kpl.

Uwaga!
powierzchnia na której odbywa  si  b dzie monta  powinna by  wolna od
zabrudze  mog cych uszkodzi  powierzchnie obi  tapicerskich le anki i
powierzchni lakierowej cewek.

mailto:accuro@accuro.pl
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1. Przykr canie nóg le anki

 le ysko tapicerk  „do do u” aby wygodnie zainstalowa  nogi le anki. Mocowanie nóg
odbywa si  za pomoc  4 rub M6, nakr tk  ko pakow  M6 i podk adk   cz cych nog  z
pod nic  le anki i przyk adanym na zewn trz k townikiem

Zdj cie 1,2

Zdj cie 3, 4

Nogi nale y umiejscowi  w sposób pokazany na zdj. 1,2. ruby wk ada  do klucza i w ten
sposób trzymane wk ada  do kolejnych otworów monta owych tak aby gwint przeszed  na
zewn trz. W przypadku utrudnionego wk adania ruby nale y kr ci rub  za pomoc  klucza
(wkr caj c j ) do momentu przej cia gwintu na drug  stron . Na zewn trz przykr ci  nakr tk  z
podk adk . Nie dokr ca  ostatecznie nakr tek zanim nie zostan  w one wszystkie ruby
mocuj ce nog . ruby przykr ca  mocno, do wyczuwalnego oporu zdj. 3,4

Uwaga:  nogi mocujemy tylko z jednej strony le yska !!!
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2. Montowanie prowadnic wózka cewki C60

Po obróceniu le yska z przykr conymi z jednej strony nogami prowadnice wózka cewki
umieszczamy jak na zdj ciu nr 5.

zdj cie 5

Nast pnie za pomoc rub M6 mocujemy prowadnice do nóg le anki

zdj cie 6
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3. Montowanie cewki C60 z wózkiem

Cewk  wraz z wózkiem umieszczamy jak na zdj ciu nr 7.

Zdj cie nr 7.

Nast pnie rolki wózka wprowadzamy w prowadnice jak pokazano na rysunku 8, 9.

                     zdj cie 8                                                      zdj cie 9
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4. Montowanie drugiej pary nóg le anki

Korzystaj c z pomocy drugiej osoby wsuwamy drug  par  nóg le anki jak pokazano na
zdj ciach 10, 11.

                     zdj cie 10                                                      zdj cie 11

Nast pnie za pomoc rub M6 mocujemy prowadnice do nóg le anki.

zdj cie 12

Uwaga: podczas monta u cewka powinna znajdowa  si  w drugim, skrajnym po eniu (zdj.13)

zdj cie 13
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Identycznie jak w punkcie 1 za pomoc rub M6 i nakr tek ko pakowych skr camy nogi le anki.

zdj cie 14

5. Monta  podwieszki kabla zasilaj cego cewk  C60

Do haków umieszczonych z przodu i ty u le anki mocujemy link  stalow . Naci gamy j  za
pomoc ruby rzymskiej (patrz zdj cia 15 i 16)

                     zdj cie 15                                                      zdj cie 16

Do linki mocujemy karabi czyki zamocowane do przewodu zasilaj cego cewk  C60 (zdj. 17)

zdj cie 17


