Návod na montáž

1. Druh: Adaptér (rodiny: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Úvod
Adaptér je druh vnějšího spínaného napájecího zdroje, který byl zkonstruován pro vnější propojení dílů
elektrických zařízení. Adaptéry, které nabízí Mean Well, zahrnují průmyslové, vodotěsné a lékařské typy.

3. Montáž
(1) Před připojením zástrčky DC adaptéru do zařízení odpojte adaptér od síťového napájení a prověřte, že
napětí a proud jsou vhodné pro dané zařízení.
(2) Zajistěte, aby propojení mezi adaptérem a jeho napájecím kabelem bylo spolehlivé a aby zástrčka DC byla správně připojena k zařízení.
(3) Zabezpečte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím.
(4) Zajistěte dobré větrání zařízení, abyste předešli jeho přehřátí během provozu. Je-li zařízení poblíž zdrojem tepla, umístěte je minimálně 10-15 cm od napájecího zdroje.
(5) Schválený napájecí kabel musí být minimálně SVT, 3G x 18 AWG nebo H03VV-F, 3G×0,75
mm2.
(6) Pokud máte v záměru koncové zařízení delší dobu nepoužívat, odpojte zařízení od zdroje, abyste
předešli jeho poškození špičkami napětí nebo úderem blesku.
(7) Doplňkové informace o výrobcích se nacházejí na stránce www.meanwell.com.

4. Varování / Pozor !!
(1) Riziko zasažení elektrickým proudem a ohrožení energií. Všechny poruchy musí prověřit kvalifikovaný
technik. Neotevírejte kryt zdroje!
(2) Riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Otvory v zařízení musejí být zajištěny před
vnějšími předměty a kapalinami.
(3) Použití nesprávné zástrčky DC nebo zapojení zástrčky DC do elektronického zařízení násilím
může poškodit zařízení nebo způsobit jeho poruchu. Viz kartu kompatibility zástrček DC, která se nachází
ve specifikaci.

(4) Adaptéry umístěte na pevný povrch. Upadnutím nebo upuštěním může dojít k poškození zařízení.
(5) Adaptéry neinstalujte v místech s velkou vlhkostí nebo v blízkosti vody.
(6) Adaptéry neinstalujte v místech s vysokou teplotou okolí nebo blízko zdrojů ohně. Maximální
teplota okolí je uvedena ve specifikaci.
(7) Výstupní proud a výstupní výkon nesmějí překračovat jmenovité hodnoty uvedené ve specifikaci.
(8) Než začnete zařízení čistit, odpojte je od síťového napájení. K čištění zařízení nepoužívejte
žádné kapaliny či aerosoly. Zařízení lze čistit pouze pomocí vlhkého hadříku, který slouží k jeho přetření.
(9) V případě potřeby likvidace zařízení kontaktujte určenou firmu, která se zabývá recyklací.
Výrobce:
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,New Taipei City 24891,
TaiwanTel: +886-2-2299-6100Web: www.meanwell.com

