Pokyny pre montáž

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

2. Úvod
Adaptér je externý spínaný zdroj, navrhnutý na externé spájanie súčiastok elektrických zariadení. V
ponuke spoločnosti Mean Well sa nachádzajú priemyselné, vodotesné a lekárske adaptéry.

3. Montáž
(1) Pred pripojením vidlice DC adaptéra k zariadeniu odpojte adaptér od zdroja napájacieho napätia AC a
skontrolujte, či sú napätie a intenzita prúdu správne.
(2) Uistite sa, či je napájací kábel pevne pripojený k adaptéru, a či je vidlica DC správne pripojená k napájanému zariadeniu.
(3) Napájací kábel chráňte pred pošliapaním a pricviknutím.
(4) Zaistite dobré vetranie, aby počas prevádzky nedochádzalo k jeho prehriatiu. Ak je zariadenie v blízkosti
zdrojom tepla, adaptér umiestnite vo vzdialenosti minimálne 10-15 cm od neho.
(5) Schválený napájací kábel musí byť väčší alebo minimálne zhodný s SVT, 3G x 18AWG alebo H03VV-F,
3G×0.75mm2.
(6) Ak koncové zariadenie plánujete dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od napájacieho zdroja, aby nedošlo
k jeho poškodeniu v dôsledku napäťových skokov alebo úderom blesku.
(7) Dodatočné informácie o zariadení sú dostupné na stránke www.meanwell.com.

4. Upozornenie / Pozor !!
(1) Riziko úrazu elektrickým prúdom a energetické hrozby. Každú poruchu musí skontrolovať kvalifikovaný servisný pracovník. Skrinku meracieho prístroja neotvárajte!
(2) Riziko zranenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Otvory v zariadení zabezpečte, aby sa do nich nedostali žiadne cudzie telesá a kvapaliny.
(3) Používanie nesprávnej DC vidlice alebo zapájanie DC vidlice do elektronického zariadenia na silu, môže
viesť k poškodeniu zariadenia, prípadne k jeho poruchám. Viac informácií nájdete v karte kompatibility
DC vidlíc v technickej špecifikácii.
(4) Adaptéry klaďte na pevnom povrchu. Pádom alebo prudkým nárazom môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
(5) Napájacie adaptéry nemontujte v miestach s vysokou vlhkosťou alebo blízko vody.
(6) Napájacie adaptéry nemontujte v miestach s vysokou teplotou prostredia, alebo v blízkosti zdrojov ohňa.
Maximálna teplota prostredia je uvedená v technickej špecifikácii.
(7) Výstupný prúd a výstupný výkon nesmú prekročiť menovité hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
(8) Zariadenie pred čistením odpojte od napájacej siete AC. Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne
tekuté čistiace prostriedky ani aerosóly. Zariadenie môžete čistiť len vlhkou handričkou, ktorou zariadenie

poutierajte.
(9) V prípade likvidácie opotrebovaného zariadenia sa, prosím, skontaktujte s miestnou kvalifikovanou
zberňou zaoberajúcou sa recyklovaním elektronického odpadu.
Výrobca:
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan
Tel: +886-2-2299-6100
Web: www.meanwell.com

