
                             Návod na inštaláciu

 Typ：Adaptér（Série：GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA）

 Úvod
Adaptér  je  druh  externého  impulzného  napájacieho  zdroja,  ktorý  je  určený  na  napájanie  iných  elektrických

zariadení.  Medzi  napájacie  adaptéry  Mean Well  patria  priemyselné  napájacie  adaptéry,  adaptéry  odolné  proti

vlhkosti a adaptéry pre lekárske použitie.

 Inštalácia

（1）Pred pripojením napájacieho kábla adaptéra k zariadeniu, odpojte adaptér od vstupného sieťového napätia a

overte, že je adaptér v rozpätí vstupných parametrov napätia a prúdu napájaného zariadenia.

（2）Zasuňte adaptér do zásuvky, rsp. pripojte napájací kábel adaptéra k sieťovému napätiu a dbajte na dodržaní

správnej polarity napájaného zariadenia.

（3）Chráňte napájacie káble pred preseknutím a poškodením.

（4）Napájací adaptér nesmie byť umiestnený v dosahu sálavých zdrojov tepla, vzdialenosť v tomto prípade musí byť

minimálne 10 až 15cm. Zabezpečte dostatočné odvetranie, aby nedošlo k prehriatiu. 

（5）Vhodný napájací kábel by mal byť aspoň SJT, 3G × 18 AWG alebo H03VV-F, 3G × 0,75mm2.

（6）Ak sa pripojené zariadenie dlhšie nepoužíva odpojte napájací adaptér od vstupného sieťového napätia, aby

nedošlo k poškodeniu napäťovými špičkami v sieti, alebo bleskom. 

（7）Pre ďalšie informácie o výrobkoch, prosím navštívte www.meanwell.co , kde nájdete všetky informácie.

 Varovanie / Upozornenie !!

（1）Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a elektrickým napätím. Všetky poruchy by mali  byť preverené

kvalifikovaným technikom. Prosím, neodstraňujte kryt adaptéra sami!

（2）Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Adaptéry by mali byť chránené pred vniknutím cudzích

predmetov a kvapaliny.

（3）Použitie nesprávneho výstupného konektora, rsp. násilné pripojenie konektora do nesprávnej zásuvky može

sposobiť poruchu zariadenia.  Prosím overte si parametre konektora a polaritu v technickej špecifikácii.

（4）Adaptér by mal byť položený na stabilnom povrchu. Pád a silný otras môže zapríčiniť poruchu.

（5）Neumiestňujte adaptér do vlhkého prostredia, alebo blízkosti vody.

（6）Napájací adaptér nesmie byť umiestnený pri ohni a ani v priestoroch s vysokou teplotou. Maximálnu teplotu

okolia nájdete v technickej špecifikácii.

（7）Výstupný prúd a výstupný výkon nesmie prekročiť menovité hodnoty v technickej špecifikácii.

（8）V prípade čistenia odpojte adaptér od elektrickej siete. Nepoužívajte tekuté, alebo aerosólové čističe. Utierajte

iba vlhkou handričkou.

（9）Po ukončení životnosti, v prípade likvidácie sa prosím obraťte na recyklačné firmy. 

http://www.meanwell.com/
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