
Montavimo instrukcija

1. Tipas: Adapteris (šeimos: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA

2. Įvadas

Adapteris - tai išorinio maitinimo šaltinio tipas, suprojektuotas išoriniam elektros prietaisų sujungimui.
Mean Well siūlomo pramoninius, vandeniui atsparius ir medicinos adapterius.

3. Montavimas

(1) Prieš prijungiant adapterio DC kištuką prie prietaiso būtina atjungti adapterį nuo AC maitinimo ir
patikrinti, ar įtampa ir srovė atitinka prietaiso techninius parametrus.

(2) Įsitikinkite, kad jungtis tarp adapterio ir jo maitinimo laido yra aptikima ir DC kištukas yra
teisingai prijungtas prie prietaiso.

(3) Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų, prispaudimų.

(4) Užtikrinkite gerą prietaiso aušinimą, kad būtų išvengta jo perkaitimo. Tarp prietaiso ir šilu-
mos šaltinių turi būti 10-15cm atstumas.

(5) Patvirtintas maitinimo laidas turi būti didesnis arba lygus SVT, 18AWG x 3G arba H03VV-F,
3G ×0.75mm2.

(6) Jeigu neplanuojate naudotis galutiniu prietaisu ilgą laiką, atjunkite prietaisą nuo maitinimo
šaltinio, kad būtų išvengta jo gedimo dėl įtampos šuolių ar žaibo.

(7) Papildomą informaciją apie prietaisą galite rasti adresu: www.meanwell.com.

4. Įspėjimas / Atsargiai !!

(1) Elektros smūgio pavojus bei rizika energijos srityje. Kiekvieną gedimą turi patikrinti kvalifikuotas
specialistas. Neatidarykite prietaiso korpuso!

(2) Gaisro arba elektros smūgio pavojus. Prietaiso skyles turi būti apsaugotos nuo išorinių daiktų
ir skysčių.

(3) Netinkamo DC kištuko naudojimas arba jo prijungimas prie prietaiso naudojant jėgą gali būti
prietaiso gedimo arba avarijos priežastimi. Žiūrėkite DC kištukų atitinkties lapą specifikacijoje.



(4) Adapteriai turi stovėti stabiliame paviršiuje. Saugokite prietaisą nuo kritimų.

(5) Dradžiama montuoti adapterius drėgnose vietose arba arti vandens.

(6) Draudžiama montuoti adapterius vietose, kuriose yra aukšta temperatūra arba šalia ugnies
šaltinių. Maksimali aplinkos temperatūra nurodoma specifikacijoje.

(7) Išėjimo srovė ir galia negali viršyti pateiktų specifikacijoje vardinių verčių.

(8) Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo AC maitinimo. Valymui nenaudokite jokių skysčių
bei aerozolių. Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu.

(9) Norėdami išmesti prietaisą, susisėkite su vietine atliekų tvarkymo įmone.
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