Instrukcja montażu połączenia typu Self-Lock
Niezbędne narzędzia:
- kątownik
- linijka i przymiar
- nóż do cięcia taśmy
- marker
- miernik grubości taśmy

- listwa montażowa
- przebijak
- młotek gumowy lub metalowy
- drążek odpowiedniej grubości

Przebieg:
1.)

Przeciąć taśmę pod kątem prostym.
Dobrać łącznik odpowiedni do grubości
taśmy (z tabeli lub z cennika).

2.)

Pierwszą połówkę łącznika
wpiąć pazurami w górną część
listwy montażowej
(pazury koniecznie muszą być u góry!).
Zwrócić uwagę na to, by każdy z
elementów łącznika znalazł się
pośrodku otworu w listwie.

3.)

Wsunąć drążek montażowy i zamknąć
suwak blokujący listwy montażowej
poprzez dobijanie młotkiem ze strony
oznaczonej literą „F“.
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Instrukcja montażu łączników Self-Lock

Przebieg / ciąg dalszy:
4.)

Dobić taśmę w połówkę łącznika. Wstawić
sprężynę mocującą tak, by przytrzymywała
taśmę.
Zamknąć łącznik uderzając młotkiem przez
przebijak.
Zamknąć najpierw skrajne (prawy i lewy)
elementy łącznika, lekko uderzając młotkiem,
aby nie uszkodzić pazurów. Należy przy tym
zwracać uwagę, by taśma się nie przesuwała.
Następnie zamknąć pozostałe elementy
łącznika, zaczynając od środka.
Listwa montażowa i dobijak gwarantują, że
użyta siła kierowana jest pionowo i że pazury
wsuwają się zawsze dokładnie w niecki
łącznika.

5.)

Otworzyć suwak blokujący przez dobijanie ze
strony oznaczonej literą „O“ i wyjąć połówkę
łącznika z listwy montażowej.

6.)

Drugą stronę łącznika przymocować w taki
sam sposób przy drugiej końcówce taśmy,
zwracając uwagę na to, aby obydwie końcówki
były względem siebie równoległe. Na koniec
złączyć łącznik Self-Lock drutem
sprężynowym.

7.)

Sfazować nożem wystające krawędzie taśmy.
Następnie połączyć drążkiem obydwie
końcówki taśmy.
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