
Wyci¹æ ma³ymi no¿yczkami wewnêtrzn¹ elipsê "C" w szablonie
(otwór pomocniczy do przyklejenia szablonu).
Wyci¹æ no¿yczkami kszta³t szablonu,  który odpowiada wymiarem
"pleksie"  zestawu monta¿owego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarys pleksy  (linia ci¹g³a) nie
pokrywa siê z zarysem p³ytki wyœwietlaczy (linia przerywana).  P³ytka miernika jest wiêksza
od pleksy.
Wyznaczyæ miejsce w obudowie gdzie zostanie zamocowany  miernik,

zwracaj¹c uwagê   na to, aby miernik nie kolidowa³ z innymi elementami urz¹dzenia.
Sprawdziæ czy zmieszcz¹ siê kable.
Przykleiæ szablon  przeŸroczyst¹, klej¹c¹ taœm¹ do obudowy.

Taœma powinna pokryæ go w ca³oœci,  ³¹cznie z wyciêt¹ elips¹.
Upewniæ siê, ¿e jest to w³aœciwe miejsce i ¿e szablon jest przyklejony równo.
Zaznaczyæ punktakiem wszystkie niezbêdne otwory.
Wywierciæ otwory. Najpierw wiert³em wstêpnym np. 1.5mm, a potem rozwierciæ na
odpowiedni wymiar.   Œrednice wierte³ podane s¹ w opisie szablonu poni¿ej.
Wyci¹æ w obudowie  prostok¹tny otwór pod wyœwietlacz. Mo¿na to zrobiæ pi³¹

w³osow¹  (wówczas wystarczy wywierciæ 4 otwory w rogach prostok¹ta) lub ostrym
przecinakiem (nale¿y wtedy wywierciæ wszystkie otwory wokó³ zarysu prostok¹ta).
Je¿eli materia³ obudowy nie jest zbyt  twardy,  mo¿emy przeci¹æ mostki miêdzy
otworami cêgami lub wiert³em.
Wyrównaæ brzegi prostok¹ta pilnikiem, usun¹æ nierównoœci z innych otworów.

Przed ostatecznym monta¿em sprawdziæ czy miernik pasuje do wyciêtych otworów.
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W wybranym miejscu obudowy, w którym ma byæ zamontowany miernik  naklejamy
wyciêty szablon  i korzystaj¹c z zaznaczeñ na szablonie wykonujemy odpowiednie
otwory.  Poni¿ej  s¹ 4 szablony, (dodatkowe na wypadek koniecznoœci powtórzenia
próby przyklejenia).

Wykonanie  otworów:

Monta¿ miernika do obudowy
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Pod³¹czyæ przewody  i sprawdziæ czy miernik dzia³a poprawnie.
Od³¹czyæ zasilacz od sieci.
Umieœciæ  pleksê na w³aœciwym miejscu obudowy i przez otwory w pleksie  i
obudowie  prze³o¿yæ œruby M2.
Od œrodka obudowy za³o¿yæ na œruby tulejki elastyczne.
Zbli¿yæ miernik do œrub i delikatnie przykrêciæ tak, ¿eby wyœwietlacz by³ jak
najbli¿ej pleksy.

UC3/4 - Szablon

A - 2 otwory D=2.5mm pod œruby M2
B - 2 otwory D=4.5mm pod przyciski
C - otwór pomocniczy, wycinany no¿yczkami w szablonie - do przyklejenia
E -  otwory D=2.2mm pomocnicze, do wykonania otworu

prostok¹tnego 40,5 x 30mm pod wyœwietlacz.

Mocowanie  miernika  UC3/UC4 za pomoc¹
zestawu monta¿owego
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Rysunek sposobu
zamocowania licznika
po wyciêciu otworów
na podstawie szablonu.

obudowa
licznik UC4

filtr (pleksa 3mm)

tulejka

nakrêtka zespolo-
na z  licznikiem

œruba M2


