WARUNKI MONTAŻOWE
ROZMIENIARKA CAR WASH











Ściana, na której montowana będzie Rozmieniarka powinna mieć grubość od 50mm do
200 mm oraz być idealnie pionowa i wytrzymała. W przypadkach wyjątkowych (które należy
niezwłocznie zgłosić przynajmniej 7 dni przed planowanym montażem) możliwa jest instalacja
rozmieniarki w ścianie o grubości do 370 mm
Zespół montażowy może wyciąć otwór w ścianie montażowej tylko gdy jest ona wykonana z
płyty warstwowej. Jeżeli ściana montażowa stworzona jest z innych materiałów (np. betonowy
kontener) za wycięcie otworu na Rozmieniarkę odpowiada nabywca.
Do prawidłowego montażu rozmieniarki potrzebne jest pozostawienie miejsca w odstępie
minimum 10 cm po każdej ze stron rozmieniarki po wewnętrznej stronie ściany. Przestrzeń ta
wykorzystywana jest przez elementy mocujące oraz jest niezbędna do umieszczenia
urządzenia w odpowiedniej pozycji.
W obrębie przynajmniej 10 cm miejsca montażu rozmieniarki nie mogą znajdować się żadne
urządzenia, kable oraz przewody elektryczne.
Przy montażu urządzenia w niestandardowych nawierzchniach (otwór po oknie lub drzwiach,
montaż w drzwiach itd.) przygotowanie otworu do instalacji leży po stronie nabywcy.
Rozmieniarka nie powinna być instalowana w temperaturze poniżej 0⁰C.
Każde odstępstwo od parametrów opisanych w tym dokumencie musi zostać zgłoszone
przedstawicielowi firmy przed potwierdzeniem zamówienia.

Jeżeli nie jesteś pewny czy miejsce, w którym chcesz zainstalować nasze urządzenie spełnia
wszystkie wymagania – SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ
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WYMIARY – WERSJA SLIM

WAŻNE: Dla wygodnej obsługi Rozmieniarki (uzupełnianie hopperów z monetami, pobieranie
banknotów) należy pozostawić w jej obrębie odpowiednią ilość miejsca do bezproblemowego
otwarcia drzwi i poruszania się.
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INSTRUKCJA MONTAŻU ROZMIENIARKI
1. Należy dobrze przemyśleć miejsce instalacji ze względu na rozmiary i wymagania urządzenia
2. Ściana, która jest przeznaczona do montażu musi posiadać odpowiednią wytrzymałość i być idealnie
prosta. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż otwór instalacyjny może w znaczący sposób obniżyć
wytrzymałość całej powierzchni.
3. Narysuj kontur rozmieniarki na ścianie, następnie według tych linii wytnij odpowiedniej wielkości
okno montażowe, tak żeby maszyna swobodnie się w nim zmieściła.
4. Na ramie rozmieniarki od strony wewnętrznej (lub wokół wyciętego otworu w ścianie) rozprowadź
równomiernie sylikon (zalecany: Sylikon Uniwersalny Tytan Szary).
5. Wprowadź urządzenie w przygotowany otwór i upewnij się, że jest przymocowane idealnie pionowo,
w przeciwnym wypadku może nie działać prawidłowo.
6. Sprawdź czy maszyna dobrze osiadła w miejscu instalacji. Wypoziomuj i dociśnij urządzenie do ściany
od zewnętrznej strony- front rozmieniarki.
7. W tym samym czasie druga osoba od wewnętrznej strony (tył rozmieniarki) przykłada kątownik i
przykręca na 4 śruby M6 (dołączone do rozmieniarki) tak, aby maszyna była zamontowana w
wybranym miejscu bez możliwości ruchu. UWAGA! W urządzeniu przygotowane są dwa otwory w
zależności od grubości ściany korzystamy z lewego (przy cienkiej ścianie) lub prawego (w wypadku, gdy
ściana jest grubsza).
8. W końcowej fazie montażu przy pomocy silikonu odpornego na warunki atmosferyczne uszczelnij z
zewnętrznej strony wszystkie powstałe prześwity i luki.
9. Podłącz kabel zasilający maszyny do gniazda elektrycznego 230 VAC/50Hz.
10. Otwórz tylne drzwi urządzenia i uzupełnij hoppery monetami lub żetonami.
11. Włącz urządzenie przy pomocy głównego włącznika umieszczonego wewnątrz rozmieniarki.
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