
Listwa zasilająca na 5 gniazd, 2xUSB | Revolt (ZX2801)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• listwa zasilająca

• uchwyt na smartfon

• instrukcja obsługi.

Opcjonalnie potrzebne są 2 śrubki.

Dane techniczne:

• wejście: 230 V AC / 50 Hz / 16 A 

• wyjście: 230 V AC / 50 Hz / 16 A; 5 V DC / 2,1 A 

• maksymalna moc: 3680 W 

• klasa ochrony: SK I 

• złącza: 5 x gniazdo zasilania, 2 x port ładowania USB, 1 x wtyczka sieciowa 

• wymiary: 150 x 120 x 55 mm 

• waga: 484 g.

Szczegóły produktu

1. Gniazdo zasilania 1 

2. Uchwyt 

3. Przełącznik ON / OFF

4. Kabel zasilający 

5. Gniazdo zasilania 2 

6. Gniazdo zasilania 3 

7. Gniazdo zasilania 4 

8. Gniazdo zasilania 5 

9. Port USB 1 

10. Dioda LED

11. Port USB 2 
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Mocowanie uchwytu na smartfon

Przymocuj  uchwyt  na  smartfona  na  listwę  zasilającą,  wkładając  go  na  górną  część  listwy,  aż

zaskoczy na swoje miejsce. Wyższa tylna ściana wskazuje na tylną część listwy zasilającej. 

Montaż

Listwa  zasilająca  może  być  umieszczona  na  płaskiej,  stabilnej  powierzchni  (np.  na  stole)  lub

powieszona na ścianie. Upewnij się, że w pobliżu znajduje się odpowiednie gniazdko elektryczne.

Mocowanie  na  ścianie:  wywierć  dwa  otwory  w  wybranym  miejscu.  Włóż  wkręty  tak,  aby

wystawała tylko niewielka część. Powieś listwę. 

UWAGA!

Upewnij się, że w wybranym miejscu wiercenia nie ma rur lub przewodów. Może

to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia środowiska! 

Użytkowanie

Podłącz  wtyczkę  przewodu  zasilającego  do  odpowiedniego  gniazdka.  Podłącz  do  listwy

odpowiednie urządzenia. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji RESET. Przełącznik i dioda LED

świecą się. Podłączone urządzenia są teraz zasilane. 

Odłącz zasilanie  od urządzeń,  ustawiając przełącznik w pozycji  OFF. Przełącznik i  dioda LED

gasną. 

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Należy upewnić się, że produkt jest podłączony do gniazda elektrycznego, które jest łatwo

dostępne, aby móc go szybko odłączyć od zasilania w nagłych wypadkach.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
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• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nie należy podłączać do listwy innych listw zasilających.

• Nie wolno zakrywać urządzenia podczas pracy. 

• Listwa zasilająca nie zastępuje stałej instalacji. 

• Nigdy  nie  należy  dotykać  wtyczki  mokrymi  rękami.  Nie  należy  używać  urządzenia  na

zewnątrz, ani w miejscach o wysokiej wilgotności. 

• Aby wyjąć wtyczkę z gniazda, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć

za kabel,  ponieważ może zostać uszkodzony.  Nigdy nie  należy przenosić  urządzenia  za

pomocą kabla. 

• Przed  każdym  użyciem  należy  sprawdzić,  czy  urządzenie  nie  jest  uszkodzone.  Jeśli

urządzenie, kabel lub wtyczka posiadają widoczne uszkodzenia, urządzenie nie może być

używane. Nie należy używać urządzenia w przypadku awarii lub po upadku. 

• Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony, przecięty lub narażony na

działanie ciepła lub ostrych krawędzi. 

• Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce

znamionowej odpowiada napięciu listwy. Należy używać wyłącznie gniazd z ochronnym

stykiem. 

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  ZX-2801  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS  2011/65/EU,

dyrektywą EMV 2014/30/EU i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU. 
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