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6-punktowe listwy zaciskowe 
obwodów pomocniczych

 OSTRZEŻENIE
1.   TylkO pERSONEl wykwalIfIkOwaNy 

Z dZIEdZINy ElEkTROTEchNIkI, ZaZNajOmIONy 
ZE SpRZęTEm, jEgO ObSługą I mOŻlIwymI 
ZagROŻENIamI, mOŻE być dOpuSZcZONy dO 
pRacy pRZy wyłącZNIku. dOdaTkOwO, TylkO 
wykwalIfIkOwaNy pERSONEl mOŻE INSTalO-
wać I ObSługIwać SpRZęT.

2.   pRZEd pRZySTąpIENIEm dO jakIchkOlwIEk 
cZyNNOścI ZawSZE NalEŻy SIę upEwNIć, ŻE 
ObwOdy główNE I pOmOcNIcZE Są OdłącZO-
NE Od źRódła ZaSIlaNIa ORaZ ŻE wyłącZNIk 
ZOSTał wySuNIęTy dO pOZycjI bEZpIEcZNEj 
pRacy.

3.   wSZySTkIE wyłącZNIkI pOwINNy być 
wyłącZONE dO pOZycjI Off I mEchaNIZm 
SpRęŻyNOwy ZwOlNIONy.

NIEZaSTOSOwaNIE SIę dO pOwyŻSZych kROków 
dla całEj pROcEduRy, OpISaNEj w TEj 
INSTRukcjI, mOŻE SpOwOdOwać śmIERTElNE 
pORaŻENIE pRądEm, pOwaŻNE uSZkOdZENIa 
cIała ORaZ ZNISZcZENIa mIENIa

 OSTRZEŻENIE
NalEŻy STOSOwać SIę dO INSTRukcjI ZawaR-
Tych w awa ORaZ Na ETykIETach pROdukTów.
pRZESTRZEgaj pIęcIu ZaSad bEZpIEcZEńSTwa:
– OdłącZ uRZądZENIE Od ZaSIlaNIa,
–  upEwNIj SIę, ŻE uRZądZENIE NIE ZOSTaNIE 

pRZypadkOwO ZałącZONE,
– SpRawdź IZOlację uRZądZENIa Od ZaSIlaNIa,
– pamIęTaj O uZIEmIENIu I ZwaRcIu,
–  pamIęTaj O ZakRycIu I pROwadZENIu baRIER 

OchRONNych dla pRZylEgających cZęścI 
cIała.

OdłącZ SpRZęT Od ZaSIlaNIa. dO NapRawy 
uŻywaj wyłącZNIE auTORyZOwaNych cZęścI 
ZamIENNych. pRZESTRZEgaj cZaSu OkREślONE-
gO Na pRZEpROwadZENIE NapRawy ORaZ 
INSTRukcjI, aby uNIkNąć uRaZów I OkalEcZEń 
ORaZ uSZkOdZENIa ROZdZIElNIcy.

Sekcja 1: Informacje ogólne
Zaciski obwodów pomocniczych posiadają 
pokrywę chroniącą przed dotykiem palcem, 
wyposażoną w małe otworki do użycia sondy 
diagnostycznej. Wymaganym sprzętem jest 
jedynie śrubokręt krzyżakowy.

Sekcja 2:  Instalacja listwy 
zaciskowej

W celu instalacji listwy zaciskowej, wykonaj cztery 
kroki:

Krok 1: Odkręć 2 śruby i wspornik podtrzymujący 
z prawej strony wspornika montażowego listwy 
zaciskowej.

Usuñ wspornik

Rys 1. Krok 1

Krok 2: Przesuń zaślepkę w prawo, dopóki jej 
zaczep nie będzie w linii z wycięciem montażo-
wym, następnie wyjmij zaślepkę.

Przesuñ

Rys 2. Krok 2
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Krok 3: Ustaw listwy zaciskowe w taki sposób, aby ich zamknięcia 
na zawiasach otwierały się do dołu. Włóż listwy zaciskowe w wycię-
cia montażowe na wsporniku montażowe, a następnie przesuń 
w lewo. Upewnij się, że wszystkie miejsce zostały uzupełnione 
zaślepkami.

Przesuñ

Rys 3. Krok 3

Krok 4: Gdy listwy zaciskowe i zaślepki są dosunięte do lewej 
strony, zamontuj ponownie wspornik podtrzymujący oraz śruby, 
zdjęte w kroku 1. Przykręć wspornik podtrzymujący za pomocą śrub. 
Upewnij się, że listwy zaciskowe oraz zaślepki są dosunięte do lewej 
strony.

Rys 4. Krok 4


