De verpakking bevat volgende items :

Trekkoordset
voor
N86

2 x pressfit moeren M3

T.200.001.589

2 x schroeven M3

Deze verpakking bevat
alle onderdelen die
nodig zijn om een N86
zender uit te breiden
met de mogelijkheid
om een alarm te
activeren met behulp
van een trekkoord.
Deze set kan niet
worden ingebouwd in
een N46 zender

1 x kabel 60 mm
1 x kabel 40 mm

Trekschakelaar met
koppelstuk.

1 x 2 m kabel met
koppelstuk en kegel

Nieuwe speciale
batterijbehuizing
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Het apparaat demonteren :

De schakelaar voorbereiden :

1.
2.
3.
4.

1. Steek de 40 mm kabel in het contact van de
schakelaar
2. Steek de 60 mm kabel in het contact van de
schakelaar
3. Breng de M3 schroeven
3
aan in de gaten van de
schakelaar

Verwijder de batterijbehuizing
Verwijder de batterij
Verwijder de 4 schroeven
Verwijder de onderste
behuizingshelft
5. Verwijder de PCB
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WAARSCHUWING !

De N86 moet worden geopend in een
ESO-beveiligde omgeving met aandacht
voor de nodige voorzorgsmaatregelen:
ontlaad uzelf van elektrostatische
ladingen door een geaard geleidend oppervlak aan
te raken, voordat u het apparaat opent.
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Installeer de schakelaar op de printplaat :

Installeer de PCB opnieuw :

1. Steek de 60 mm kabel door de opening
in de printplaat
2. Haal de schroeven aan tot de moeren
volledig in de printplaat steken.
Aanbevolen aandraaimoment is 0,4
Nm, max. aandraaimoment is 0,6 Nm

1. Installeer de printplaat opnieuw
2. Verbind de twee kabels (A en B) in
de klemmenrij zoals aangegeven in
de afbeelding
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Het apparaat opnieuw in elkaar zetten :

Voltooiing :

1. Plaats de onderste behuizingshelft terug
2. Plaats de 4 schroeven terug aan de
achterkant van de N86
3. Zet de nieuwe speciale batterijbehuizing
weer op zijn plaats, en voer de koord
door de hiervoor voorziene uitsparing
4. Controleer of het snoer correct in de
uitsparing glijdt

1. De N86 aan de wand
installeren
2. Kort de koord
desgevallend in tot de
gewenste lengte (de
kegel moet opnieuw
worden geïnstalleerd)
3. Klik de twee
koppelstukken in elkaar
4. Test de werking: door
aan de koord te trekken
moet de N86 een alarm
versturen

WAARSCHUWING !
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De minimale trekbelasting aan
de koord (om een alarm te
versturen) bedraagt
3,5 N, de maximale belasting
(voordat de koppelstukken
lossen) bedraagt ongeveer 70 N.
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