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Pokrywy przycisków 
zamykane na kłódkę

 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
Pokrywa przycisków ogranicza dostęp do przyci-
sków ON i OFF. Może ona być zainstalowana do 
któregokolwiek lub do obu przycisków. Dostęp do 
przycisku ON może być zablokowany poprzez 
założenie kłódki i plomby na osłonę przycisku.

Wymagane narzędzia

• Bit 1/8-cala z wiertłem
• Ręczny uchwyt do bitów lub wiertło
• Śrubokręt z wymiennymi końcówkami

Elementy zestawu

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

(A)  Pokrywy przycisków (dwa – jeden prawy, 
jeden lewy)

(B) Podstawa do przykrywy przycisków (jedna)
(C)  Płyta blokująca (jedna) – wymagana jedynie do 

plastikowych pokryw przycisków
(D) Śruby montażowe (dwie)

(A)
(B)

(C)

(D)

Rys. 1. Elementy zestawu
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Sekcja 2:  Instalacja pokrywy przycisków 
zamykanych na kłódkę

Wykonaj poniższe trzy kroki:

Krok 1: Wprowadź bit wiercący 1/8-cala do uchwytu ręcznego lub 
odpowiednika. Ostrożnie usuń cienką, plastikową warstwę, pokry-
wającą gwintowane otwory, umiejscowione pomiędzy przyciskami 
ON i OFF. Użyj tylko ręcznego uchwytu i niewielkiej siły, aby usunąć 
tę warstwę i odsłonić otwory. Nigdy nie używaj wiertarki. Trzeba 
zachować ostrożność, aby otwory nie zostały uszkodzone lub 
usunięte.

Umiejscowanie
otworów

Rys. 2. Krok 1

Krok 2: Zainstaluj dwoje dostarczonych drzwiczek (A) i podstaw (B), 
przed zmontowaniem z panelem przycisków.

Wariant z metalowymi
os³onami przycisków

Rys. 3. Krok 2

Krok 3: Zamontuj zestaw, używając dwóch śrub z płaskimi główkami 
(D) (M3 x 12). Jeżeli płyta blokująca jest używana, umieść ją 
pomiędzy panelem przycisków a pokrywami.

P³yta blokuj¹ca (C)
(u¿ycie opcjonalne)

 

Rys. 4. Krok 3




