ÜZEMBE HELYEZÉS
1.
Dugja be a csatlakoztatandó készülék hálózati dugóját a SAM 1000 készülék dugaljába.
2.
Tegye rá a biztonsági kupakot a csatlakoztatott készülék dugójára és rögzítse azt a vele szállított csavarokkal,
hogy a dugó véletlen kihúzását meggátolja. Ha netán magát a SAM 1000-t is kihúzzák a konnektorból, a készülék a hiányzó
áramellátást is jelenti. Két különböző biztonsági kupak van mellékelve, a kereskedelemben használatos összes dugó
számára.
FONTOS: A biztonsági kupak nélkül a készülék kikapcsolt állapotban van. Csak a biztonsági kupak betétele zárja az áramkört
az áramkimaradás jelző belsejében, úgy, hogy a csatlakoztatott készülékek áramot kapjanak.
3.
Dugja a SAM 1000 készülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba. Az áramkimaradás jelző dugalja most
hálózati feszültséget kap, a zöld hálózati áram jelző LED felvillan, és a beépített akku töltése megkezdődik (a töltési idő az
első alkalommal kb. 24 óra). A csatlakoztatott készülék ezután el lesz látva árammal.

Köszönetet mondunk Önnek, a PROTECTOR áramkimaradás jelző (modell SAM 1000) megvételéért.
A SAM 1000 áramkimaradás jelző azonnal riaszt egy áramkiesés esetén. Használata olyan helyen ajánlott, ahol szükséges,
hogy egy adott készüléknél azonnal értesüljenek az áramkiesésről. Az áramkimaradás jelző automatikusan riasztást ad le 12
óra időtartamban. A riasztás azonnal leállítható a RESET gomb megnyomásával.

1 = biztonsági kupak a dugaszhoz
2 = csavarok a kupakhoz (1)
3 = teljesítmény-LED
4 = riasztó LED-ek
5 = Reset gomb
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kb. 85 dB
230 V/50 Hz
kb. 1 W (1,5W-ig a töltési folyamat alatt)
4,8V/650mAh min. 12 órára (teljesen feltöltött akkuknál)
3500 W

MEGJEGYZÉSEK A CE-KONFORMITÁSHOZ
Erős sztatikus, elektromos vagy nagyfrekvenciás tér (kisülések, mobiltelefon, vezeték nélküli berendezés, kézi adó-vevő,
mikrohullámú sütő) hatására a készülék(ek) működésében zavarok léphetnek fel. A berendezés bevetése a személyes
felügyeletet nem pótolja, csak kiegészítheti.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavatosságunk kizárólag a törvényben előírt szavatossági előírásokhoz igazodik.
További szavatosság ennek megfelelően kizárt. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
A CE KONFORMITÁSI NYILATKOZAT megtalálható a www.protector24.de weblapon.

MŰSZAKI ADATOK
A riasztás hangereje:
Áramellátás:
Áramfogyasztás:
Beépített akku: riasztás időtartam:
Max. kimeneti teljesítmény:

ÉBRESZTŐ HANG KIKAPCSOLÁSA
A riasztás kikapcsolásához nyomja meg egyszer röviden a RESET gombot.
HASZNÁLATON KÍVÜLI IDŐK
Ha az áramkimaradás jelzőt hosszabb ideig (dugaszaljtól eltávolítva) nem használja, ajánlott a biztonsági kupak eltávolítása,
hogy az áramkört a készüléken belül megszakítsa, és így védje a beépített akkukat.

ALARM (riasztás, ébresztés)
Amint az áramkimaradás jelző az áramellátás megszakadását regisztrálja, a piros LED-ek villognak, és hangos riasztó hang
hallható legalább 12 óra hosszat, illetve addig, amíg a beépített akkuk ki nem ürülnek.
Megjegyzés: Ha az áram rövid megszakítás után ismét rendelkezésre áll, a SAM 1000 továbbra is riasztást jelez. Ellenőrizze
ebben az esetben is, hogy az áramkiesés nem befolyásolta-e a csatlakoztatott készülékek működését.

