1. Montáž

1. Beszerelés

Jednotku AOV SMART je možné instalovat na pevnou stěnu s využitím
upevňovacích otvorů diagonálně umístěných v rozích jednotky na DIN lištu 35
mm. Upevňovací otvory a rozměry jednotky jsou uvedeny na obrázku níže.

Az AOV SMART egység telepítehtő szilárd falra tartó rögzítőfuratok
segítségével, amelyek átlósan vannak elhelyezve az egység sarkaiban egy DIN
35 mm sínen. A rögzítőfuratokat és az egység méreteit az alábbi ábra mutatja.

Je-li požadováno osazení jednotky AOV SMART displejem, je nutné
opatrně šroubovákem oddělit z čelní části jednotky krytku a místo ní osadit
displej. Postup demontáže je naznačen na obrázku níže.

Ha szükséges az AOV SMART egységet ellátni kijelzővel, le kell
óvatosan csavarhúzóval választani az egység előlapjának védőjét és helyette
beágyazni a kijelzőt. Az eltávolítási eljárást az alábbi ábra mutatja.

Upozornění:
Displej nesmí být osazován ani vyjímán, je-li jednotka AOV SMART pod
napětím. Před jakoukoli manipulací s jednotkou je nutné vždy vypnout napájecí
napětí.

Figyelmeztetés:
A kijelzőt nem szabad beültetni sem pedig kivenni, ha az AOV SMART
egység feszültség alatt van. Az egységgel való akármilyen manipuláció előtt
szükséges kikapcsolni a töltő feszültséget.
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2. Diagnostika
Základní diagnostický systém jednotky AOV SMART je součástí
standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení
jednotky a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy
jednotky je možné vyčíst z programovacího prostředí a zobrazují se také na
displeji jednotky (je-li nainstalován).

3. Údržba a čištění
Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje jednotka AOV
SMART žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé
části jednotky, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Protože jednotka obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci
se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na
elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez
ochranných opatření !!!

4. Záruka
Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace.
Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že
strojní zařízení, jehož součástí je jednotka AOV SMART, splňuje požadavky
normy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
Pro propojení jednotky AOV SMART s počítačem PC smíte použít pouze
originální kabel (nebo jiné dodané varianty). Kabel musí být v pořádku a nesmí
vykazovat žádné mechanické poškození.

2. Diagnózis
Az AOV SMART egység alap diagnosztikai rendszere része a standard
programfelszerelésnek. Működésben van az egység bekapcsolása után és
függetlenül dolgozik a felhasználótól. Az egység diagnosztizált hibáit ki lehet
olvasni a programozási környezetből és szintén láthatók az egység kijelzőjén (ha
telepítve van).

3. Karbantartás és tisztítás
Az telepítési általános feltételek betartása esetén az AOV SMART egység
nem igényel semmilyen karbantartást. Műveletek, amelyek során szükséges
elvégezni az egyes részek leszerelését, mindig a lecsatlakoztatott töltő feszültség
során történnek.
Mivel az egység tartalmaz félvezető alkatrészeket, akkor szükséges az
eltávolított védőburkolatnál betartani az elveket olyan alkatrészekkel való
munka során, amelyek érzékenyek az elektrosztatikus töltésre. Nem
megengedett közvetlenül megérinteni az áramköri lapokat biztonsági
intézkedések nélkül!!!

4. Garancia
A rendszer bakapcsolása előtt teljesítenie kell az összes feltételt ennek a
dokumentációnak. A rendszert nem szabad üzembe helyezni, ha nem
ellenőrizték és nem erősítették meg, hogy a gép, amelynek része az AOV
SMART egység, megfelel a 89/392/CEE normáknak, amennyiben azok
vonatkoznak rá.
Az AOV SMART számítógéppel való csatlakoztatása esetén csak eredeti
kábelt használhat (vagy más mellékelt változatokat). A kábelnek rendbe kell
lennie és nem szabad semmilyen mechanikai sérülést kimutatnia.
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