MINO V2
remote controlled

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE
Mino V3 circuit board replacement
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Mino V2-V4 csere készlet ezüst– Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér– Art# 59348W

V4 áramköri lap
Art# 75914

Mino
konnektor
Art# 42396

Szürke záró
elem
Art# 75304

Tengely
csatlakozó
Art# 75303

Tengely
Art# 75302

Csavar
Art# 95034

Csillapító
Art# 75324





V2 előlap ezüst Art# 75346S, V2 előlap fehér Art# 75346W

-

Szükséges
eszközök:

Imbuszkulcs 2 mm
Csavarhúzó PH1

A csere után dobja a régi elektronikai alkatrészeket az erre a célra kialakított hulladékgyűjtőbe!

1. Távolítsa el a fali rögzítő elem
borítóját!

2. Húzza ki és távolítsa el a
konnektort!

3. Távolítsa el a kupakot!
Távolítsa el a csavart!

4. Csúsztassa le az oszlop előlapját!

5. Távolítsa el a csavart a
nyomtatott áramköri lapból !

6. Távolítsa el az áramköri lapot!
Húzza ki a kábelt!
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7. Távolítsa el a műanyag részeket!

8. Csavarozza ki a tengelyt!

9. Nyissa ki a dobozt az új elemekkel!

10. Csatlakoztassa a szürke záró

11. Helyezze a csillapítót a tengely
csatlakozóra, majd csatlakoztassa
ezt a motor tengelyére!

12. Csatlakoztassa a kb. 2 cm
hosszú kábelt az áramköri laphoz!

13. Helyezze vissza az áramköri
lapot az állványba! Húzza a kábelt
óvatosan a lyukon át a fal felé!

14. Rögzítse az áramköri lapot az új
csavarral, használja a V2 lyukat!

15. Helyezze az új előlapot az
állványra, majd rögzítse a csavarral!
Kattintsa vissza a kupakot!

16. Csatlakoztassa mindkét oldalon
az új Mino konnektort!

17. Tegye vissza a fali rögzítő elem
borítóját!

18. Fontos! Nyissa ki és zárja vissza
az állvány egymás után minimum
20-szor!
Az állvány kész az újbóli
használatra.

elemet a tengelyhez a látható módon!
Csavarozza vissza a tengelyt az
állványba és nyomja a szürke záró
elemet a vágatba!
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical unit, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using the Secure Display System DANGER - To reduce the risk of
electric shock:
1.
Always unplug this unit from the electrical outlet before cleaning.
2.
The base of the SECURE DISPLAY SYSTEM contains electronic components. Do not open the base without a
qualified electrician or an official Top Vision dealer.
WARNING - To reduce the risk of burns, fi re, electric shock, or injury to persons:
1.
Unplug from outlet before reassembling parts.
2.
Close supervision is necessary when this unit is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3.
Use this unit only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not
recommended by the manufacturer.
4.
Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or
dropped into water. Return the SECURE DISPLAY SYSTEM to a service centre for examination and repair.
5.
Keep the cord away from heated surfaces.
6.
Never drop or insert any object into any opening.
7.
Do not use outdoors / for indoor use only!
8.
Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9.
“WARNING: Risk of Electric Shock - Connect this unit to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.”
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.

1.
2.

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

sunglasses.
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