
Spínaný sieťový zálohovaný zdroj 

Návod na obsluhu:
Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod.
Výrobok slúži na napájanie zariadení informačnej a zabezpečovacej techniky.
Dokáže pracovať bez záťaže a je odolný voči skratu na výstupe. 
Nesmie byť umiestnený v dosahu vody a sálavých zdrojov tepla. 
Vlastná montáž spočíva z umiestnenia do zariadenia. Pripojte kabeláž k výstupnej svorkovnici, rsp. konektora 
a k spotrebiču (pozor na dodržanie predpísanej polarity a parametrov, ktoré musia byť v zhode s Vašou 
aplikáciou a parametrami zdroja). Pripojte záložný akumulátor na svorky, rsp. konektory označené B+ a B-. Na 
vstupné svorky, rsp. konektor pripojte vstupné napätie. Jedná sa o trvalo pripojené zariadenie a preto musí byť 
rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len odborný 
pracovník vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov.

Zariadenie je bezúdržbové.

UPOZORNENIE: 
Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.

Vstupné parametre (INPUT):
Sú uvedené na štítku výrobku

Výstupné parametre (OUTPUT):
Sú uvedené na štítku výrobku

Záručný list:
Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku riadne preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať 
po celú dobu záruky vlastnosti stanovené zmluvou a príslušnými normami za predpokladu, že bude užívaný 
spôsobom popísaným v návode a budú dodržané prevádzkové podmienky, ktoré sú špecifikované v technickej 
špecifikácii výrobku. Pokiaľ dôjde v priebehu záručnej doby k poruche nezavinenej jeho užívateľom, alebo 
vyššou mocou, má spotrebiteľ právo, aby mu bola vada bezplatne odstránená. Výrobok musí ale odovzdať 
predajcovi. Reklamácia môže byť uznaná za oprávnenú len pri výrobku, ktorý je mechanicky nepoškodený 
a jeho súčasťou je aj originál záručného listu. Záručná doba, ak nie je stanovené inak, je 24 mesiacov a začína 
plynúť prevzatím výrobku kupujúcim. Oprava v záruke bude bezplatne prevedená len pri predložení záručného 
listu, rsp. reklamačného protokolu a dokladu o zakúpení.
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