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VLM 160-300 
 Ohutlevyjen irrotus 

 
Tämä ohje opastaa laitteen ohutlevyjen irrotuksen VLM-tuotteille. 

 

 

Ennen työn aloittamista on laite tehtävä sähköttömäksi ryhmäkeskukselta ja laitteen 

syöttöliitin on irrotettava. 

 

Laitetta ei tule ottaa käyttöön ennen kuin kaikki irrotetut ohutlevyt ovat kiinnitetty takaisin 

paikoilleen ja laitteen sähköturvallisuus on varmistettu 

 

Molempia sivulevyjä ei tule irrottaa yhtä aikaa koska sähkötila on kiinnitetty sivulevyyn, jos 

molemmat sivulevyt on vaihdettava, vaihda ensin yksi ja kun toinen sivulevy on onnistuneesti 

vaihdettu, vaihda toinen sivulevy. 

 

 

Korjaustyössä tarvitaan; 

 

- PH2-kärki ja ruuvinväännin 

- Talttapäinen ruuvimeisseli n. 8mm 

 

 

Arvioitu työn kesto 30 min 
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1. Poista laitteen ala- ja alasivulevyt 
Etualalevy poistetaan vetämällä sitä alareunasta, alasivulevyt vetämällä niitä ulospäin. 

 

Kaikki alaetulevyt ovat poistettava, jotta muiden levyjen irrotus on mahdollista. 

 
 

2. Avaa yläetulevyn ruuvit 
Avaa yläetulevyä kiinnipitävät ruuvit (PH2) molemmilta puolin levyä. 

 

 
 

Säilytä ruuvit, kasausvaiheessa ruuvit on ruuvattava takaisin. 
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3. Avaa etulevyn päätykiinnittimet 
 

Avaa päätykiinnittimet vääntämällä ruuvimeisselillä (taltta). 

 

Työnnä ruuvimeisseli etulevyn ja sivulevyn väliin ja käännä meisseliä rauhallisesti 

 

 
 

Levyn päätykiinnike aukeaa – tee sama molemmille puolille 
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4. Etulevyn nostaminen 
Nosta etulevyä suoraan ylöspäin ja vedä sitä sen jälkeen ulos alhaalta päin. 

 

 
 

Nosta tämän jälkeen etulevy paikoiltaan ja siirrä se sivuun. 
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5. Kansilevyn irrottaminen 
Avaa kansilevyä kiinnipitävät ruuvit 

 
 

Avaa kansilevyä kiinni pitävät taivutetut metallisokat kansilevyn takaosasta. Avaa kiinnittimet 

molemmilta puolin. 
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Taivuta kansilevyn takaosaa ylöspäin ja liu’uta kansilevy pois eteenpäin pois paikoiltaan. 
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6. Sivulevyn irrottaminen 
 

Avaa ruuvit sekä pohjalevystä, että sivulevyä jalkarakenteessa kiinnipitävät ruuvit (4kpl). 

 

 
 

Väännä takalevyä sivulevyssä kiinnipitävä sokka. 
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Avaa sivulevyä kiinnipitävät ruuvit 

 

 
Liu’uta sivulevy pois paikoiltaan, laskemalla sitä alaspäin ja vetämällä ulospäin laitteesta. 
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7. Takalevyn irrotus 
 

Avaa takalevyä kiinnipitävät ruuvit 

 
 

Poista takalevy paikoiltaan nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä ulospäin laitteesta. 
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8. Kokoonpano 
 

Laite kasataan käänteisessä järjestyksessä. 

 

Muista lopuksi kiinnittää päätykiinnittimet, painamalla ne takaisin sivulevyjen taakse 

talttameisselillä. 
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