Navodila za sedemdelni Networking Surge, model 3240
Kat. štev. 61 24 07
SPLOŠNI OPIS
Zaščita na najvišjem nivoju za profesonalne delovne
postaje, dragocene zunanje naprave, velike TV
sprejemnike, naprave za domači kino in satelitski
sprejemnik in velike pisarniške naprave. Nazivna energija
3240 Joulov, obremenitveni tok 90.000 A, 7 prenapetostno
zaščitenih omrežnih izhodov, telefon, fax, modem,
podatkovniki z visokofrekvenčnim prenosom, koaksialna /
antenska kabelska zaščita. Z zagotovljeno obnovo
podatkov in neomejeno garancijo za priključene naprave so
vaše naprave optimalno zaščitene.
VARNOSTNA OPOZORILA ZA ELEKTRIČNE NAPRAVE
Pri rokovanju z električnimi napravami bodite pozorni na
sledeča opozorila:
• Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost,
naj bodo nepoškodovane.
• Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice, naj ne bodo
oguljeni.
• Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v
toplejše, morate le tam pustiti nekaj časa, da se izloči
morebiten kondenzat, ki bi pri temu nastal.
• Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v
navodilih.
• Vse električne naprave ne spadajo v otroške roke.
• Če naprava ne deluje, je nikakor ne popravljajte sami,
ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.
• Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali
zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.
• Sestavni deli, montažni sklopi ali aparati se smejo
vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno,
vgrajeni v ohišje. Med vgradnjo ne smejo biti pod
napetostjo.
• Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali
montažnih sklopih je dovoljena samo, če je
zagotovljeno, da so aparati ločeni od napajalne
napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno
razelektreni.
• Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat,
sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno
vedno kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitev.
• V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna
posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali
proizvajalcih uporabljenih konstrukcijskih sklopov.

Garancija:
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema
brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano,
da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do
popravila, naknadne izboljšave, dobave nadomestnih delov
ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se
popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov,
samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala,
potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo
k aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi
malomarnega ravnanja
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk
ali zaradi uporabe napačnih varovalk
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kitkompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz.
nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije,
akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen
način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas,
lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov.
Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.
Garancijska Izjava:
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in
programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v
reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljen ali ga
zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe
so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek
pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za
mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo
za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno.
Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

TELEFONSKI PRIKLJUČEK

telefonski kabel iz
stenske vtičnice

Rj 45 KABEL-/MODEM PRIKLJUČEK

VHOD

IZHOD

AV PRIKLJUČEK (TV-SPREJEMNIK)

Stenska
vtičnica
ali antena

VHOD

IZHOD

Visokoobremenljiv, 3
Visokoobremenljiv,
3m
m dolg kabel
dolg kabel

Omrežno stikalo z
10 A varovalko
(tokovni vhod)

Prikaz zaščite pred
preobremenitvijo
pokaže, če
prenapetostna zaščita
pravilno deluje

Tuljave in kondenzatorji za
maksimalno zatiranje motenj pri
omrežnem kablu

Posebno veliki
tiristorji (300 V)
absorbirajo odvečno
energijo na fazi, nuli
in ozemljitvenem
vodu za zaščito
vaših dragocenih
naprav

Varnostne vtičnice za zaščito
uporabnika in njegovih otrok;
zaščita za otroke na fazi in
ničelnem vodu

Varnostni izklopni sistem z
varovalkami za zasilni
izklop vašega
računalniškega sistema, ki
zaščiti vse priključene
naprave pri motnjah ali
izpadu prenapetostne
zaščite

Na udarce odporno ohišje
nudi zaščito pred
praskami, vdolbinami in rjo
Keramična zaščita pred
strelo za Ethernet
naprave

7 izhodov s
prenapetostno zaščito za
napajanje vaših naprav; s
popolno, 3-žilno
prenapetostno zaščito

Spoiler kabelski sistem
olajša čisto speljavo
kabla skozi praktično
držalo

BlockSpace vtičnice
poskrbijo za dovolj
prostora tudi za velike
napajalnike

Keramična zaščita pred
strelo za antenski kabel

Nevklopljena vtičnica
oskrbuje naprave, ki
morajo stalno delovati
Dodatne varovalke in
varistorji za telefon / fax /
modem zaščitijo pred
nevarnimi prenapetostmi
in udarcem strele

Prikaz ozemljitve pokaže, če so
električne povezave pravilno
ozemljene

Pozlačeni kontakti za
antenski kabel za
zaščito avdio in
video naprav
Vtičnice za telefon / faks /
modem z integrirano
kretnico za telefonin
širokoobmočne vode

Sidactor prenapetostni moduli za
zaščito telefonskih / modemskih /
fax kablov; najhitrejša možna
reakcija brez nevarnosti izpada

