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 ALUMINA 

          remote 

REPLACEMENT SET                                           
Mino V3 circuit board replacement 
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Replacement set Alumina – Art# 59350 

 

 

                                 
 

Denk aan het milieu en deponeer de vervangen elektronische onderdelen op de juiste plaats. 

 

 

 

         
1. Draai de schroef aan de 

onderkant van de module eruit. 

2. Schuif de behuizing eraf: zet uw 

duim boven de behuizing, trek de 

zijkanten uit elkaar, schuif de 

behuizing naar voren. 

3. Ontkoppel de RJ kabel en haal 

deze eruit. (1/2) 

         
4. Ontkoppel de RJ kabel en haal 

deze eruit. (2/2) 

5. Druk het pennetje boven de 

module eruit. 

6. Draai de schroef aan de 

achterkant van de module eruit. 

- inbussleutel 2mm 

- schroevendraaier PH1 

Benodigdheden:  
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7. De kolom moet in een gesloten 

positie zijn. Indien de kolom open 

is, draai de radar totdat de kolom 

gesloten is. 

8. Schuif de module voorzichtig van 

de kolom af. 

9. Haal de nieuwe module uit de 

replacement set. Schuif voorzichtig 

de nieuwe module op de kolom. 

 

        
10. Druk het pennetje nauwkeurig 

en volledig terug. Forceer niet; 

vind de juiste positie waar deze 

hoort. 

11. Draai de schroef aan de 

achterkant van de module weer 

vast. 

12. Sluit de RJ kabel weer aan en 

duw deze voorzichtig terug op zijn 

plaats. 

 

 

        
13. Schuif de behuizing terug op de 

aangegeven manier.  

14. Schroef de behuizing vast. De kolom is klaar voor gebruik.  

 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS ! 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

Instructions for cleaning and user maintenance operations: 
1.  The exterior of a SECURE DISPLAY SYSTEM may only be cleaned with a non-static brush.  

2.  The SECURE DISPLAY SYSTEM has no user serviceable parts. All malfunctional or  
damaged components are to be replaced by a service representative duly authorized  by Top Vision 
Group BV or an official Top Vision dealer.  

INTENDED USE 
1. The indented use of the Secure Display System is to display eyewear frames and   sunglasses. 
2. This product is for commercial use only.  
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