Cikk. 900

ANGOL

ITALIANO

CIKKSZÁMOK

CODICI ARTICOLI

Teljes dob

Rullo completo

MILLENNIUM DOB

MILLENNIUM REEL

Opcionális kiegészítők

Parti opzionali per rullo

Art. 903

Padlókábel 14m 3 tűs csatlakozókkal

Cavo Rullo-Apparecchio 14m, con spine

Art. 905

Szállítótáska 2 dobhoz és kábelekhez

Box-05 valigetta per 2 rulli e cavi

Art. 900
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900-06

900-02
900-C1

900-03
900-07
900-10

900-05

900-11
900-14
900-04

900-08

900-13
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900-09
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MAGYAR

ITALIANO

CIKKSZÁMOK

CODICI ARTICOLI

Pótalkatrészek a dobhoz

Parti ricambio per rullo

Art. 900-C1

Kábel a dobhoz, 20m hosszú

Cavo 20m per rullo

Art. 900-02

3 rugóból álló készlet (rugókészlet)

Gruppo 3 molle con parti in plastica

Art. 900-03

Rugó műanyag tokkal (1 db)

Molla rullo con tazza (1 pz)

Art. 900-04

Kábelvezető a dobhoz

Guida-filo per rullo

Art. 900-05

Gumi lábak (4 db)

Piedini gomma (4 pz)

Art. 900-06

Felső dobborítás (rozsdamentes acél)

Coperchio rullo in acciaio inox

Art. 900-07

Alsó dobborítás (rozsdamentes acél)

Fondo rullo in acciaio inox

Art. 900-08

Belső alumínium lemez

Bobina avvolgi-cavo interna, in
alluminio

Art. 900-09

Három foglalatos csatlakozó a borításon

Presa 3 boccole su contenitore rullo

Art. 900-10

Bronz orsó

Albero ottone rullo

Art. 900-11

Áramköri lap az alumínium görgőhöz

Circuito stampato su bobina alluminio

Art. 900-13

Fékező szett

Gruppo frenante

Art. 900-14

Műanyag élvédelem

Paraspigolo in plastica

3 tűs csatlakozó és pótalkatrészek

SPINA TRIPOLARE e ricambi

Art. 910

3 tűs csatlakozó és vezeték

SPINA TRIPOLARE completa

Art. 910-1

Csat. tű átm. 4mm 3tűs csatlakozóhoz

Spinotto elastico 4mm per Spina Tripolare

Art. 910-2

Műanyag komp. 3tűs csatlakozóhoz

Parti plastica per Spina Tripolare

Art. 910-3

Csavarok a 3tűs csatlakozóhoz

Serie di viti per Spina Tripolare

A dob vívó oldali foglalata és pótalk.

PRESA VOLANTE e ricambi

Art. 906

3 tűs csatlakozó és vezeték

SPINA TRIPOLARE completa

Art. 906-1

Csat. tű átm. 4mm 3tűs csatlakozóhoz

Spinotto elastico 4mm per Spina Tripolare

Art. 906-2

Csavarok a vívó oldali csatlakozóhoz

Serie di viti per Presa Volante

Art. 906-3

Áramköri lap 3 foglalattal

Circuito stampato con 3 boccole

Art. 906-4

Kábelrugó a vívó oldali csatlakozóhoz

Molla uscita cavo per Presa Volante

Art. 906-5

Tartócsipesz

Fermaglio di sicurezza

Art. 906-6

Rugókampó rögzítő

Particolare fissaggio moschettone

Art. 906-7

Rugókampó a vívó oldali csatlakozóhoz

Moschettone per Presa Volante

Védőcső a vívó oldali csatlakozón

Guaina protettiva per uscita presa
volante

Art. 906-8
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BARNA
MARRON
MARRONE

ZÖLD

MARRÓN

A. ábr.
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B. ábr

C ábr.
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ENGLISH

MAGYAR - TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

MILLENNIUM DOB

Cikk. 900

A Millennium dob egy sportvívásban használt
eszköz. A készülék 48V maximum tápfeszültség és
0.5A maximum áramerősség mellett használható.
A dob egy centrifugális fékkel rendelkezik, amely
csökkenti a kábel csévélési sebességét, amikor a
vívó egy bizonyos távolságból elengedi azt, ezzel
elkerülve a kábel sérülését. A dob kizárólag
vízszintes helyzetben használható - minden ettől
eltérő
dőlésszög
helytelen
működést
eredményez.

Végül húzza ki és távolítsa el a kábelt!
P4- Új kábel felszerelése:
4a- Vezesse át az új kábel végét a C2 gyűrűn!
Győződjön meg róla, hogy a kábel elérje a C3
nyomtatott áramkört (C. ábr.)!
4b- Távolítsa el a kábelvéget, majd vágja le a kevlár
fonalat. Távolítson el 2-3 mm szigetelést a három
kábelről, majd forrassza őket a nyomtatott
áramkörhöz a C. ábrán látható színkód figyelembe
vételével (lásd 1. megjegyzés).
4c- Rögzítse a kábelt a kábelrögzítő anyával (C.
ábr)! Tartsa meg stabilan a tekercset, majd
tekercselje rá a kábelt az óramutató járásával
megegyezően. 1 méternyi kábelt hagyjon
csévéltelenül!
4d- Vezesse át a szabad kábelvéget a vezetőn (D.
ábr). Helyezze be a rugót és a régi (vagy új)
védőcsövet! Hagyja a kábel végét (kb. 3 cm-t) a
védőcsövön kívül (lásd: A. ábr.)!
4e- Távolítsa el a kábelvéget, majd tegyen egy
feszes csomót a kábel végére!
4f- Távolítson el 2-3 mm szigetelést a három
kábelről, majd forrassza őket a perselyblokkhoz a
színkód figyelembe vételével. Lásd A2 (A. ábr.)!
4g- Helyezze a rugót a foglalatba, majd rögzítse a
kábelt a mellékelt rögzítő segítségével! Helyezze
be a perselyblokkot és győződjön meg róla, hogy
a kábelek megfelelően rögzítve legyenek! Zárja le
a foglalat a kábelkimenetek mellett lévő 2
csavarral, majd a rögzítőt stabilizáló másik 2
csavarral! Végső lépésként helyezze vissza az A1
tartócsipeszt (A. ábr.)!
P5- Feszítse meg újra a rugót! Csévélje fel a kábelt,
de 1 méternyit hagyjon szabadon! Szorítsa a kábelt
a D2 tekercs mellé, majd 10 fordulatnyit csavarjon
fel az óramutató járásával megegyezően. Ez
megfeszíti a rugókat. FIGYELEM: lásd 1.
megjegyzés.
FIGYELEM: A rugókat minimum 9 és maximum 10
fordulattal feszítse meg, ennél kevesebb fordulat
esetén a rugó élettartam csökkenhet.
P6- Győződjön meg a vezetőképességről! A
befejezés előtt egy teszter segítségével ellenőrizze
a megfelelő vezetőképességet a vívó oldali rekesz
egyes perselyei és a dob releváns csatlakozása
között.
A perselyek közötti elektromos ellenállás 3 ohmnál
nem lehet magasabb.
P7- Tegye vissza a borítást! Használja a P1 lépésben

A kábel és rugó cseréje esetén mindig kövesse
az utasításokat! Tekintse át a 4-5. oldal ábráit!
1. A kábel cseréje
Sorrendben kövesse az alábbi lépéséket:
P1- Csavarozza ki a 4 legnagyobb csavart a dob
alján, majd emelje le a borítást!
P2- Oldja fel a rugó feszítettségét az alábbi
lépések segítségével:
2a- Tartsa meg a D2 tekercset a kábellel (lásd D.
ábr., 5. oldal)!
2b- Tartsa meg a kábelt a D1 pozícióban (D. ábra)
majd egy fordulatig húzza ki! FIGYELEM: lásd 1.
megjegyzés.
2c- Lassan engedje el a tekercset a kábel
letekercseléséhez!
2d- Ismételje meg a 2a-2b-2c lépéseket addig,
amíg a rugók teljesen fel nem szabadulnak és
már csak egy fordulat hiányzik.
P3- Távolítsa el a kábelt a vívó oldali rekeszből és
a tekercsből az alábbiak szerint:
3a- Csavarozza ki a 4 csavart a vívó oldali
rekeszből, majd nyissa fel a rekeszt (lásd A. ábr.,
4. oldal).
3b- Húzza ki a perselyblokkot, majd vegye le a
három huzalt (Figyelem: lásd 2. megjegyzés).
3c- Lazítsa meg a kábelrögzítőt, csomózza ki a
csomót, majd távolítsa el a többi alkatrészt
(kábel, védőcső és rugó). Vegye le a kábelt a D1
vezetőről (lásd D. ábr.), majd teljesen tekercselje
le a tekercsről!
3d- Szerelje le a 3 huzalt a C3 nyomtatott
áramkörről (C. ábr.), mely a kábeltekercs felett
található.
3e- Lazítsa meg a C1 kábelrögzítő anyát (C. ábr.)!
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kicsavart csavarokat a rögzítéshez.

1.

2. A rugószett cseréje

FONTOS: Ha a rugók meg vannak feszítve, akkor
tartsa stabilan a kábellel tekercselt tekercset,
mert egyéb esetben a rugók megsérülnek.
A rugók gyors feloldását nem állítja meg a kábel
vége és a tekercs forgása deformálja a rugókat.

FIGYELEM: A rugókat kizárólag szakképzettséggel
rendelkező személy cserélheti.
A rugók meg vannak feszítve és
balesetveszélyesek.
Soha ne távolítson el egy rugót a tokból és soha
ne fordítson meg egy tokot a borítása nélkül!
Ha egy rugó eltörik, akkor a teljes rugókészletet
(3 rugó) cserélni kell (cikkszám: 900-02). Ez nem
csak egyszerűbb, de gyorsabb is, mint egyetlen
rugó cseréje, emellett elkerülhető a másik két
rugó folyamat során történő eltörése.

megjegyzés:

2. megjegyzés:
A kábelek forrasztásánál vagy a forrasztás
feloldásánál a vas hőmérséklete körülbelül
330°C legyen. A forrasztás csak pár másodpercig
tartson, ne sértse meg a nyomtatott áramkört!
A cikkszámokat az 1-3. oldal tartalmazza.

A rugókészlet cseréjéhez sorrendben kövesse az
alábbi lépéseket:
P8- Távolítsa el a borítást, majd a P1 és P2
előírásainak megfelelően oldja fel a rugó
feszítettségét!
P9- Távolítsa el a három forrasztott kábelt a dob
közepén lévő B1 nyomtatott áramkörről (B. ábr.)
(lásd 2. megjegyzés). Tökéletesen egyenesítse ki
a kábeleket!
P10- Csavarozza ki a B3 helyen lévő anyákat (B.
ábr.)! Óvatosan és lassan emelje fel, majd emelje
ki a kábellel tekert tekercset!
P11- Távolítsa el a három E1 rugópozíciókhoz
forrasztott kábelt (E. ábr.)!
P12- Csavarja ki a három anyát az E2 pozícióknál,
majd távolítsa el a rugószettet! Vigyázzon, ne
fordítsa meg a rugószettet és ne válassza le a
felső rugót!
P13- Illessze be az új rugószettet! A
referenciacímkéknek illeszkedniük kell. Rögzítse a
három E2 csavarral (E. ábr.), majd forrassza a 3 E1
kábelt a rugó külső végeihez!
P14- Csavarozza ki az új rugókészlet középső
műanyag szegecsén lévő 3 anyát, majd távolítsa
el a védőborítást! Tökéletesen egyenesítse ki a
rugószett középső része felől felfelé kihaladó 3
kábelt!
P15- Helyezze vissza a kábellel tekercselt
tekercset a rugókészletre! A 3 kábelnek és a 3
csavarnak a 6 középső furatba kell bemenniük!
A sárga-zöld kábelnek a lapos kábel melletti
furatba kell mennie (lásd B2 – B. ábra)!
P16- Rögzítse a 3 B3 anyát (B. ábr.), majd
forrassza a 3 kábelt a nyomtatott áramkörre!
Végül kövesse a P5-P6-P7 lépéseket!
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