cz čeština

;

Před instalací si pozorně přečtěte tento
montážní návod!

Montážní a instalační návod

Uschovejte si jej pro budoucí použití.
Pokud výrobek dále prodáváte, přiložte
k němu tento návod.

Vysvětlení symbolů

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Bezpečnostní upozornění / výstraha
Technické údaje:
Jmenovité napětí VAC
Jmenovitý proud A
Příkon W max

VDE
230
16

CH
B/F UK
DK
230
230
230 230
10
5
16
13
16
13
3.600 2.300 3.600 1.150 2.990
2.990
3.600

Ochrana
Třída ochrany
Stupeň krytí
USB nabíječka (parametry)
Napětí V
Nabíjecí proud A
Pohotovostní napětí W

Výrobce:

I
IP20

5
2,1
< 0,1

Funkce a rozsah použití
EVOline Dock je zásuvkový napájecí modul určený pro montáž
na pracovní desku stolu. Lze jej umístit na okraj stolu nebo
libovolně na pracovní desku.

Produkt nesmí být zakryt

Autorizovaný distributor pro ČR:
EROCOMM spol. s r.o.
Keteňská 1320
Praha 9
193 00
Telefon 326 910 950
Email
info@erocomm.cz
Web
www.erocomm.cz

Na výrobek nepokládejte žádné horké předměty
Poznámka
Instalaci může provádět pouze osoba s elektrotechnickou
kvalifikací! *)

Příslušenství

Při nesprávné instalaci se vystavujete riziku
- ohrožení vlastního života
- i života ostatních uživatelů
Neodborně nainstalovaný modul může způsobit vážné škody
na majetku, např. požár. Odpovídáte tak za správně
provedenou instalaci zásuvkového modulu a ev. úrazy a škody
na majetku. V případě nutnosti kontaktujte kvalifikovaného
pracovníka!
*) Při instalaci je třeba dodržovat následující postup:
- „5 bezpečnostních pravidel“, která je třeba dodržovat:
odpojit; zajistit proti opětovnému zapnutí; zkontrolovat
beznapěťový stav; uzemnit a přip. zkratovat; zakrýt živé části v
blízkosti modulu
- vybrat vhodné instalační nástroje, měřicí přístroje a případně
osobní ochranné prostředky;
- vyhodnotit výsledky měření;
- vybrat vhodné elektroinstalační prvky k zajištění vypnutého
stavu
- třídy ochrany IP;
- instalace nových zásuvek;
- typ napájecí sítě (systém TNC nebo TNS) a z toho vyplývající
způsob zapojení; (ochrana nulováním, ochrana zemněním,
požadovaná ev. další dodatečná opatření atd.).

Jakákoli úprava zásuvkového modulu je zakázána a vede ke
ztrátě záruky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo vzniku požáru!

Popis funkce
Před uvedením do provozu je třeba dbát na tyto podmínky:
Ověřte typ instalace! Je možné zapojit několik zásuvkových
modulů za sebou, pouze pokud jsou napájeny z primárního
instalačního okruhu. Použití zásuvek modulu pro připojení
dalšího zásuvkového modulu je zakázáno.

Zásuvky se spínači jsou bez napětí pouze tehdy, jestliže je
odpojen přívodní kabel.
Zásuvkové moduly jsou recyklovatelné a nepatří do domácího
odpadu. Pokud je vyměníte, odevzdejte je ve sběrných
dvorech v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.
Likvidace v domácím odpadu je zakázána.

Zásuvkový modul je určen pouze pro instalaci do vnitřních
prostor.
Rady pro čištění
K čištění by se měl použít mírně navlhčený hadřík a případně
čistící prostředek.

Tento návod je výhradně majetkem společnosti EROCOMM a
bez jeho souhlasu je zakázáno jakékoliv kopírování nebo úprava.

Rozměry

Max. upevňovací rozteč

Variabilní

Celková délka

Vodorovná instalace

Svislá instalace

