
DATACOM Ližiny pro 19" CASE

Balení obsahuje:

(1) 2x držák ližin krátký 100mm
(2) 2x držák ližin dlouhý 300mm
(3) 2x plnovýsuvné ližiny 450, 500, 600 nebo 700 mm
(4) Drobný montážní materiál 

- teleskopické ližiny pro uchycení 19" case do rozvaděče.

1) 
Celovýsuvné ližiny se skládají ze tří pojezdových 
částí. Třetí nejmenší část po vysunutí oddělte pomocí 
aretační páčky.
Toto proveďte u obou ližin.

instalační návod
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2) 
Odmontujte krycí  (pokud jsou součástí krycí lišty
19"case)
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* platí při běžném nastavení rozestupu předních a zadních vertikálních lišt v datovém rozvaděči
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3) 
Pomocí 4ks šroubů s plochou hlavou připevněte 
odejmuté části ližin k bočním stranám skříně (case).

Dbejte na pozici šroubu, musí směřovat směrem do 
skřínš (case), aby později nevadil pohybu ližin.

Pokud nesedí předpřipravené otvory ližin s otvory ve 
skříni, je možno (bez ztráty záruky) potřebné otvory
do této části ližin vyvrtat.

4) 
V rozvaděči  vzdálenost mezi přední a zadní změřte
vertikální lištou. 
Pomocí zbylých šroubů s plochou hlavou, matic a 
podložek připevněte krátké i dlouhé držáky k 
posuvným ližinám ve vzdálenosti změřené v 
předchozím kroku.
Šrouby v tomto kroku ještě pevně nedotahujte.
Opět dbejte na pozici šroubu, musí směřovat směrem 
od mechanismu pojezdu ližin, aby později nevadil 
pohybu ližin.

x mm

5)
Pomocí montážních sad M5 nebo M6 (nejsou součástí 
balení) přišroubujte držáky ližin /s již 
namontovanými ližinami/ do zvolené pozice 
rozvaděče. Pomocí vodováhy docílíte vodorovné 
umístění a tím i lepší kluznost ližin.

/ilustrační foto/

6) 
Dotáhněte šrouby s nízkou hlavou. Pro snadný přístup 
vždy posuňte ližinu do pozice, ze které se nejlépe 
dostanete ke šroubu.

/ilustrační foto/

7) 
Nasaďte case (s již namontovanými třetími díly ližin) 
do pojezdů namontovaných v rozvaděči.

Při dotlačení by ližiny měly lehce zacvaknou do své 
pozice.

Case lze kdykoliv znovu vyjmout, opět za pomocí 
aretačních páček na obou stranách skříně.

*Krátký držák namontujte zároveň s ližinou, delší držák podle potřebné vzdálenosti. Šrouby zatím 
nedotahujte.
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- plnovýsuvné ližiny se vysunují maximálně o délku svého těla
- maximální nosnost ližin je 40kg
- montážní sada pro uchycení držáků ližin v datovém rozvaděči není součástí balení
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