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Operating instructions
S-MoRAY600

t ile *szystkich sprawach dotyczących gwarancj i,E§ produkt zmtał zakupiony.
ĘGaay oa(Ies gułarancji. W pzypadku utraty kańy
n- Klbnt musi dostarczyć kańę gwarancyjną
F$y lub wymiany. W pzeciwnym razie usługi

l podczas spzedazy powinna być poprawnie
a lieJ*a, @pisana i opieczętowana. W innych

lnn rase. On all matters concerning the warranty
rprchased.
l: mrranĘ p€riod. ln case of warranty card loss,
l n§t pfovide the warranty card and buyer check
isą the warranĘ services Will not be provlded.
rip sale should be correctly and ful|y completed
pd- ln other cases, Warranty is not considered as

rtanyń.
lnbn, nierdaściwą obsługą.
bprzedmioty.
r ils{ahdi elektrycznej osoby użytkującej.
ryjnąo rąulatora napięcia.
r;Ifierrzez wykwalifikowanego specjalistę, a nie
oganizacja branżowa.

ńt, użyfl<owania lub pzechowywania produktu.
Bny.

ąe.
EToperaiion.
atrce.
hefs wiring system.
gerrcy voltage controller malfunction.
il 9eciaiist, not in a service center, which trade

§
ftn, use or storage of the product.
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Podstawa urządzenia
2 GniaZda przewodóW ładUiących

przpwndv ładl li

4 płvta wswletlacza
Pokrętło potenciometru

6 Wspornik
chłodn ca w airowa

8 Grzeinik FRD
o GłóWnV kansformator
10 Moduł kontrolny

1 Transformator
12 N,lostek DrostoWniczv

Transformator napędowy
14 PrzeRaźnik
1 ahłódni.2 lGRT
,16 os'ona qórna

UChW\4

18 Puvc]Sk Zas]lan a

19 os,ona wentv atora
20 WenMaior

P,ZeV/ód Zasi aiacv

,l Machine bottom
2 Line Card
3 output Iine

Diqital displaV PcB
5 potentiometer knob
6 plastic coIumn
7 wind radiator
8 FRD radiator
9 1,4ain transformer
10 controI module
11 power transformer
12 Rectifier bridqe
13 Drive transformer
14 RelaV
1 lGBT radiator
,16 l\,łachine cover
17 landle
18 power switch
19 Fan network
żl) Fan

power wire
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