
* Liiga suure võimsusega tarbija, vale või valesti
ühendatud toitepinge võivad rikkuda Teie seadme,
toiteploki või mõlemad.
* Toiteplokk on mõeldud kasu tamiseks ainult
siseetingimustes.
* Osutage erilist tähelepanu seadme toitesisendi pinge
polaarsusele. Polaarsus on märgitud seadme toitepesa
kohale või põhja alla tingmärgiga.

* Kui te ei tea polaarsust siis ärge kasutage seda
toiteplokki!
* Kui te ei tea seadme toitepinget siis ärge kasutage seda
toiteplokki!
* Ärge kasutage toiteplokki üle tema maksimumvõimsuse.
Vastasel juhul kuumeneb plokk üle ja võib põhjustada
tulekahju.

Universaalne toiteplokk  Kasutusjuhend (est)
Pinge, võimsus ja muud parameetrid vt. originaalpakendilt.

See sümbol tootel või pakendil osutab, et toodet ei tohi käidelda koos
olmeprügiga. Kooskõlas EL WEEEdirektiiviga 2002/96/EÜ elektri ja
elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta, ei tohi seda toodet hävitada
koos liigitamata olmejäätmetega. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi
müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku omavalitsuse poolt
määrtud jäätmehoidlasse.

WEEE Direktiiv:

Ettevaatusabinõud

Hoiatus!

Hoidke seadet väikelastest eemal, ohutus kohas.
Ärge kasutage seadet kergelt süttiva või
plahvatusohtliku materjali läheduses.Seadme metallist osad juhivad elektrit ning võivad
põhjustada lühiühendusi.Seda toiteplokki ei tohi kasutada elutähtsate
meditsiiniseadmete toiteks.
Seadme sees ei asu hooldust vajavad osi. Ärge
avage seadme korpust.
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Tehke kindlaks seadme toitepinge, võimsus ja pistiku
diameeter, mille jaoks Te universaalse toiteplokki kasutada
soovite.
1) Otsige toitepinget ja võimsust seadme passist,
toitepesa kohalt või põhja alt.
2) Võimsus on enamasti märgitud toitepinge juurde, kas
vattides (W) või amprites (A). Võimsuse saate, korrutades
amprid pingega (1A x 12V = 12W).
3) Tehke kindlaks, et toiteplokk on võimeline andma välja
nõutud toitepinget.
Universaaletel toiteplokkidel on reguleeritav pinge.
Näited:

4) Tehke kindlaks, et toiteploki võimsus oleks sama, või
suurem vajalikust võimsusest.
5) Leidke toiteplokiga kaasasolevast komplektist pistik,
mis ühildub seadme toitepesaga. (Ärge pistikut
toiteplokiga veel ühendage!)
NB! Mõnede pistikute välisdiameeter on sama, kuid
siseläbimõõt erinev. (Näiteks: 2.1mm/5.5mm ja
2.5mm/5.5mm. Kui Te pole kindel, millise pesaga on tegu,
siis alustage väikseimast pistikust ning proovige, kuni
leiate sobiva.

Pinge, võimsuse ja pistiku kindlakstegemine

Universaalse toiteploki pistikud on õrnemad, kui
fikseeritud pistikud. Vältige üleliigse jõu
kasutamist ning liigtihedat pistikute
lahtiühendamist.



Vaadake illustratsioonidelt, millist tüüpi pinge reguleerimisega Teie toiteplokk on.
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Pinge reguleerimine

Võtmega pööratav regulaator Liugur Takistustega reguleeritav

1) Leidke komplektist "võti".
Kui võtit ei olnud komplektis, siis
kasutage lapiku peaga kruvikeerajat.

2) Pöörake võtit päri või vastupäeva
kuni pöördnupu nool osutab soovitud
toitepingele.

1) Lükake liugurit vasakule või
paremale, kuni nupu keskkoht
on soovitud toitepinge peal.

1) Leidke komplektist kott
takistustega. Igal takistil on
markeering talle vastava
toitepingega.

2) Valige välja takistus, mis
vastab soovitud toitepingele ning
asetage takistuse hark toiteploki
küljel asuvasse avausse, nii, et
hargid läheksid avause põhjas
asuvatesse aukudesse.

3) Lükake takistus lõpuni pessa,
kuni kuulete klõpsatust.

Pistiku paigaldamine
1) Võtke eelnevalt väljavalitud pistik, ning vaadake markeeringut pistikul ja
toiteploki küljes oleval juhtmepesal.

Konfiguratsioon vastab tingmärgile:

Konfiguratsioon vastab tingmärgile:

2) Valige õige konfiguratsioon ning lükake pistik ettevaatlikult toiteploki küljes olevasse juhtmepessa
lõpuni välja. NB! Valge konfiguratsiooni korral võite rikkuda oma seadme!




