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1. Kurulum

1. Kabin kasetinin
(COP) üzerindeki
a ile işaretli
yerdeki ufak vida
başlıklarını sökün
altındaki vidaları
çıkartın.

3.COP'nin arka
kutusunu, kabin
duvarında daha
önce COP için
açılmış deliğe
yerleştirin.
Kutuyu, şekilde b
ile gösterilen
noktalardan
vidalarla kabin
duvarına
sabitleyin.

2.Ön paslanmaz
kapağı öne doğru
çekerek çıkartın.

4.Kabin kasetine
giden tek elektriksel
bağlantı sadece CONA kablosudur.
CON-A kablosunun
bir terminalini X ile
belirtilen delikten
geçirin.

5. CON-A kablosunu kapağa monte
edilmiş kabin panel kartının CON
terminaline bağlayın.

6.CON-A
kablosunu kabin
panel kartına
bağladıktan sonra
ön paneli,
üzerindeki
delikler c harfiyle
işaretlenmiş
kısımlara denk
gelecek şekilde
arka kutunun
üzerine
yerleştirin.

7.Ardından, ön paneli
sabitlemek için
ürünle birlikte verilen
yarım boyda dört
adet, tam boyda 6
adet m3x13 matkap
ucu vidasını a harfiyle
işaretli deliklerden
vidalayın ve metal
vida başlıklarını takın.

8.CON-A kablosunun diğer
terminalini ise revizyon kutusundaki
PWL kartının CON-A soketine takın.

9.Eğer iki kabin kapsı ve iki kabin
kaseti varsa...
İkinci kabin kasetinin montajı için 1-4
maddeleri tekrarlayın.
CON-A kablosunun bir terminalini
revizyon kutsundaki PWL kartının
CON-B soketine takın.
CON-A kablosunun diğer terminalini
şekil 4’te X ile belirtilen delikten
geçirerek 2. kabin kasetindeki panel
kartının CON-A soketine takın.
Asansör kabin kapıları iki yönlü
kullanım için kontrol sistemindeki
ilgili menüden A ve B tarafı olarak
tanımlanmalıdır.
Her iki kabin kaseti için A ve B tarafı
birbirinden ayrıdır.

J2, tek kapı kullanıldığında daima A
tarafında olmalıdır.

İki kapı kullanıldığında J2’nin konumunu
kapıların durumuna göre ayarlayın.

2-Ürün Kullanımı








Ürünü tozdan, nemden ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aynı zamanda
stoklama sırasında, kurulum yaparken ve elektrik bağlantılarını
yaparken olası darbelerden koruyun.
Kabin kaseti seri haberleşme ile çalışır. Bu nedenle, bağlanacağı asansör
kontrol siteminin kabin kaseti ile aynı protokole sahip olması gerekir.
Kabin kasetini temizlemek için sadece özel paslanmaz çelik
temizleyicileri kullanın. Diğer kimyasal temizleyiciler çeliğin yüzeyine
zarar verebilir.
Kabin kasetini herhangi bir su veya sıvı temasından koruyunuz.
Kabin kasetinin ön kapağını açmadan önce mutlaka enerjiyi kesin.

