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Uttagsautomat och servicebox
Att placeras på vägg
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Markis till bankomaten.
Vikning skall göras inåt på samma sida som vikanvisningarna
- Börja med att förvika lite i samtliga vikanvisningar
det går lättare att komma åt medans detaljen är platt.
- Vik sedan lite i taget både på hörnvinklarna och framsidorna
tills alla skarvar passar mot varandra.

Bankomat, frontpanel
Bankomat, insats med skärm o knappar
Bankomat, markis
Servicebox, frontpanel
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5. Servicebox, bakre detalj
6 Skyltstomme
7 Bankomatskyltar, 2 stycken
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I satsen följer skyltar med för Bankomatvarianten
och målningen beskrivs också för Bankomaten.
Givetvis kan satsen målas så att den liknar
andra varianter av automaterna.

Verktyg som behövs:
- Fin avbitare
- Fingradig nålfil
- Pincett, eller liten plattång
- Cyano-lim, flytande och gel
- Lödutrustning om så önskas

- Nålar för att applicera lim
och vid montering
- Grundfärg, metallprimer
- Fina penslar eller färgspruta

Servicebox
Serviceboxen består av två delar
- En frontpanel (4)
- En bakre del för djupeffekten (5)
Vik loss delarna från varandra
Den bakre panelen skall monteras centrerat mot frontplattan
så att det nedre fyrkantiga urtaget passar in bakom samma
urtag på frontpanelen.
- Lägg en droppe lim på den bakre panelen
Helst ett lim som inte "biter" direkt, t.ex Cyano-gel
- Passa in detaljerna med hjälp av pincett eller nålar

Målning forts...
- Tvätta rent automaten från fett med t.ex ren bensin,
aceton eller annat fettlösande.
- Grunda gärna med metallgrund.
(Biltemas metallprimer på burk,
eller sprut- eller penselmåla med annan förtunnad metallprimer)

- Måla ramen och den högra
panelen med turkosblått
- Måla den övre långa
fördjupningen vit
- Måla delen för sedeluttaget svart
- Insatsen kan svartmålas,
eller sparas metallren *
- Bildskärmen målas ljust
grå/blå eller sparas ren.
* Det är rätt pilligt så spar hellre in på antalet färger än att
överarbeta och få det kladdigt
Montage
- Skär upp hål i lämplig storlek i väggen för
Bankomaten (9*7 mm)
- Höjden över mark bör vara c:a 1 m till tangentbordet,
vilket blir ungefär 12 mm i H0-skala.

Klipp loss detaljerna från arket, och fila
ned det som blir kvar av fästnabbarna.

- Skär upp hål för serviceboxen (7,5*7,5 mm)
Serviceboxen brukar oftast, men inte alltid,
sitta en bit ifrån Bankomaten.

Bankomat

Bankomatskylt
Bankomatskyltar kan sitta på många olika sätt.

- Vik samman insatsen (2) till en fyrkantig låda.
- Kortsidan med tangentbordet skall vara nedåt.
Den har en liten "läpp" som skall ligga an
mot nederkanten av hålet i frontpanelen.
Övriga kanter skall ligga an mot baksidan
av frontpanelen.
- Lägg frontpanelen med framsidan ned och passa in insatsen
(Se till att tangentbord och display kommer nedåt)
- Om du limmar:
- Håll fast insatsen och droppa lite cyano längs
kanten så det suger in m.h.a. kapillärkraften.
- När det har fäst, droppa lite lim runt övriga kanter.
- Om du löder:
- Håll fast insatsen på plats med lämpligt verktyg.
Löd efter insatsens kanter på baksidan.

Målning

Ett par förslag:

Servicebox
Serviceboxen behöver inte målas
De är ofta metallvita.

a) Platt på väggen ovanför eller på sidan om bankomaten
- Limma en av de utskrivna skyltarna (7) direkt mot väggen.

Markis
Markisen skall vara mörkare blå,
Den finns i ett antal olika varianter,
beroende på bank och hur länge den har suttit.
Målningsförslag - "Bankomat"
Autoamaten kan givetvis målas i andra färger
och märkas som andra bankers varianter.

b) Utstickande skylt ovanför eller bredvid bankomaten.
- Limma de båda medföljande skyltarna (7) på vardera sidan
av skyltstommen (6)
- Gör en smal "slits" för fästet och stick in detta genom väggen.
Böj fästet i 90 grader på andra sidan väggen för att fästa.
Papperskorg (medföjer inte)
- En papperskorg kan göras av styrenstrip och målas turkosblå.

En Bankomat skall vara "Bankomatblå"
D.v.s ungefär samma som på skylten
vilket är en turkosblå färg T.ex Panduros Hobbylack 47 - turkos

Bygganvisning Bankomat
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