NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Obj.č.: 62 24 08
Šestinásobná prodlužovací zásuvka s ochranou
proti přepětí pro elektrické přístroje, telefon,
televizní signál a síťový filtr.
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FUNKCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tato vícenásobná prodlužovací zásuvka slouží jako prodlužovaní kabel pro připojení maximálně
šesti přístrojů a chrání Vaše přístroje před škodami, které by mohlo způsobit přepětí nebo úder
blesku.
Chrání také Váš telefon a televizi (do zásuvky se připojuje také telefonní a televizní signál).
Tento přístroj disponuje indikací, která udává, zda je uzemnění prodlužovací zásuvky kvalitní.
Pro zajištění ochrany připojených přístrojů je tento výrobek vybaven 6 vysoce kvalitními varistory, 6
tepelnými pojistkami, 3 výbojkami plněnými plynem a síťovým filtrem.
Prostřednictvím 3 indikátorů můžete kontrolovat aktuální stav přístroje (vypnuto / zapnuto), stav
ochranné části a kvalitu uzemnění.
Důmyslný systém pro řádné svinutí kabelu.
Na přístroji jsou též otvory pro přivrtání nebo zavěšení. Díky těmto otvorům můžete přístroj připevnit
na libovolné místo.
Zástrčky jsou rozmístěny daleko od sebe. Máte tedy dostatek místa pro zapojení více přístrojů
současně.

PŘIPOJENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Před připojením se prosím ujistěte, že jsou všechny přístroje vypnuté.
Síťový kabel zásuvky připojte do elektrické sítě.
Po překontrolování tlačítka pro vypnutí/zapnutí, které musí být v poloze vypnuto (“O“), připojte síťové
kabely přístrojů do prodlužovací zásuvky (viz. obrázek na konci této části).
Přepněte nyní do polohy zapnuto (“O“). Rozsvítí se indikátor vypnutí/zapnutí přístroje a také
indikátor ochranné funkce, což znamená, že jsou přístroje připojeny a ochranná funkce je aktivní.
Rozsvítí se také červené světlo, což znamená, že je uzemnění v pořádku.
TV kabel připojte do zdířky, která je k tomu určena.
Telefonní kabel připojte do zdířky, která je k tomu určena (konektor „line in“ do zdířky “IN“ a konektor
„line out“ do zdířky “OUT“).
Nyní můžete připojené přístroje zapnout.

Schéma zapojení
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
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Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.
Přístroj musí být uzemněn.
Přístroje, které zapojujete do prodlužovací zásuvky, musí mít provozní napětí, které odpovídá
údajům uvedeným v části „Technické detaily“.
Pokud se nerozsvítí indikátor zapnuto/vypnuto, znamená to, že přístroj není napájen proudem.
Nedojde-li k aktivaci zelené indikace, znamená to, že ochranná funkce není aktivní.
Nedojde-li k rozsvícení červeného indikátoru, znamená to, že uzemnění přístroje není kvalitní.
V takovém případě prosím překontrolujte, zda je prodlužovací zásuvka uzemněna.

TECHNICKÁ DATA
•
•
•
•
•
•
•

Provozní napětí: 230V~, 50Hz, 16A, MAX. 3680W
Síťový kabel: H05VV-F 3G 1,5mm2
Třída III
Uoc: P-N = 2,5kV, P/N-E = 5,0kV
Ochrana před přepětím: max. 6000V
Maximální proudový výkon: 4500A
Odezva: <1ns
Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o.
Návod odpovídá technickému stavu při tisku.
Změny vyhrazeny !
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