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Napięcie pracy: 230 V AC
Moc wyjściowa: 13 V DC
Prąd wyjściowy 2 A odporny na zwarcie

Zasilacz plug-in

Instrukcja obsługi



ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU!

Zasilacze plug-in z plastikową obudową nie powinny mieć kontaktu z olejem, smarem itp., 
ponieważ większość plastikowych części może zostać rozpuszczona przez chemikalia
i rozpuszczalniki. 

Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany, można zastosować tylko bezpiecznik tego samego 
typu, o tym samym natężeniu prądu i tej samej charakterystyce wyzwalania.
Zasilacz jest dostarczany z kablem prądu stałego i jest przeznaczony wyłącznie do pracy
z multiswiz multiswitchami WISI Communications. Specjalne gniazdo F z nakrętką złączkową 
zaciśniętą na końcu kabla prądu stałego zapobiega przypadkowemu przerwaniu zasilania 
prądem stałym z multiswitcha, jeśli zasilacz jest prawidłowo zainstalowany na 
multiswitchu. Kabel prądu stałego musi być podłączony do portu wejściowego prądu 
stałego zgodnie z instrukcją obsługi multiswitcha, aby zasilacz działał z multiswitchem.

Zasilacz wtykowy spełnia wymagania klasy ochronnej II przewodu ochronnego.

Jeśli urządzenie jest wyraźnie uszkodzone, przestań go używać.

Napięcia zasilaczy plug-in są niebezpiecznymi napięciami, dlatego nie wolno otwierać 
obudowy. Wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane
przez wykwalifikowany personel, który może uzyskać wsparcie, kontaktując się
z przedstawicielem producenta.

Zasilacz po podłączeniu do gniazdka jest natychmiast gotowy do użycia.
Aby wyłączyć zasilacz wtyczkowy, należy go wyciągnąć z gniazdka.
Nigdy nie ciągnij za kabel.

Gniazdko zasilania powinno być łatwo dostępne.
Jeśli wystąpi jakaś awaria, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Zasilacz jest zdatny tylko do użytku w pomieszczeniach i nie może mieć kontaktu
z wodą lub kurzem. Aby uniknąć przegrzania, zasilacz nie powinien być przykryty podczas 
użytkowania. Niedozwolone są wibracje i szczególnie wpływ środowiska na urządzenie.

Ten zasilacz plug-in przekształca napięcie przemienne sieci zasilającej w bezpieczne
dla dotyku niskie napięcie i może być eksploatowany wyłącznie zgodnie z danymi 
technicznymi wymienionymi poniżej.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem zasilacza i przechowuj ją
w bezpiecznym miejscu.
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Oficjalny Dystrybutor w Polsce

Unijne przepisy dotyczące usuwania starych urządzeń elektrycznych przez prywatne gospodarstwa 
domowe regulują, że aby uniknąć ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi i środowiska, na podstawie 
obowiązującego prawa UE - za pomocą symbolu przekreślonego kosza na śmieci - umieszczonego 
na samym produkcie lub jego opakowaniu, ostrzega, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz
ze zwykłymi odpadami. Zobowiązuje do przekazania urządzenia do miejsca utylizacji lub recyklingu 
urządzeń elektrycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji WEEE, skontaktuj się
z lokalnymi władzami, centrum recyklingu lub z wykwalifikowanym sprzedawcą.

Informacje / Information

Numer artykułu / Article number

Wymiary (bez wtyku) / Dimensions (without plug)

EMV / EMC

Standard bezpieczeństwa / Electrical safety standard

Klasa ochronna systemu EN 60529 (DIN 40050) /
Protection class system EN 60529 (DIN 40050)

Klasa bezpieczeństwa

Max. wilgotność (nieskondensowana) /
Max. humidity (non condensing)

Temperatura magazynowania / Storage temperature

Temperatura pracy / Operating temperature

Max. moc wyjściowa / Max. output power

Max. pobór prądu / Max. load current

Napięcie wyjściowe / Output voltage

Pobór mocy / Power consumption

Napięcie wejściowe  / Input voltage

Dane techniczne / Technical data


