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Elektromagnetiskt lås - byte elektromagnet

Innnehållande :
• Elektromagnet
• Ledad polplatta
• M5 låsmutter
• Gänglåsning

Innehåll 

Denna instruktion visar hur man byter elektromagneten på Moneca Smart.

Denna reservdel kan levereras i 2 varianter.

Innnehållande :
• Ledad polplatta
• M5 låsmutter
• Gänglåsning

1. Gör så här! Demontering av främre skyddskåpa
• Lås upp låset (1) på den bakre panelen (2) med 

säkerhetsnyckeln (3)
• Lossa frontpanelen (4)

R28279 Elektromagnet - Moneca kit R28279 - Polplatta till elektromagnet Moneca kit
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Elektromagnetiskt lås - byte elektromagnet

2. Gör så här! Byte av elektromagnetiskt lås
• Koppla bort det elektromagnetiska låset (Grön 

kontakt.).
• Skruva loss och ta bort elektromagneten och 

ersätt den med den nya.
• Koppla i elektromagneten (Grön kontakt.).
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Elektromagnetiskt lås - byte polplatta

Byte av polplatta
• Applicera gänglåsning (1) på gängorna (2) på 

den ledade polplattan.
• Montera och placera yttre stödmuttern (3) så att 

avståndet från den fasta muttern (4) är mellan 
6-8mm.

• Skruva fast polplattan (5) i frontpanelen (6) och 
var noga med att inte ändra justeringen av lås-
muttern (3).

• Dra åt låsmuttern (3) med en 8mm fast nyckel 
(7) och skruvmejseln (5), mot metallinsatsen 
(8).

Kontrollera
• Stäng fronten och kontrollera att det finns ett 

litet glapp 1-3mm mellan den främre och den 
bakre panelen.

• Placera tankkortet i läsaren och kontrollera att 
locket öppnas.

3. Gör så här!
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