
Univerzální síťový adaptér
Nestabilizovaný EEPP  11

Stabilizovaný EEPP  22      EEPP  33
Síťové adaptéry mají nastavitelnou hodnotu výstupního napětí a několik druhů konektorů s možností záměny polarity. Slouží jako
universální zdroj pro mnoho aplikací do přístrojů bez použití baterií.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod!
1) Kontrola požadovaného proudu pro danou aplikaci
Výstupní proud adaptéru musí být vyšší nebo maximálně stejný jako je požadovaný proud pro danou aplikaci (viz tabulka s technickými
daty). Nikdy adaptér nepřetěžujte, mohlo by tím dojít k jeho zničení.
2) Výběr správného konektoru
Přiložené konektory – koaxiální (3) a jacky (4) – odpovídají většině používaných přístrojových zásuvek. Správný konektor musí jít do
zásuvky lehce, bez většího tlaku. Nikdy nevsouvejte konektor násilím, můžete tím způsobit poničení přístroje.
3) Natavení správné polarity
Zjistěte požadovanou polaritu z přístroje nebo z jeho návodu k použití a podle toho zapojte i správnou polaritu adaptéru (3 nebo 4). Otočením
konektoru o 180o dojde ke změně polarity (1).
4) Nastavení požadovaného napětí
Zkontrolujte požadované napětí přístroje a pomocí šroubováku nastavte na otočném přepínači (5) dané napětí.
Pokud jste provedli tyto 4 základní kroky, můžete zasunout konektor do přístroje a adaptér do odpovídající síťové zásuvky.
UPOZORNĚNÍ:
• Adaptér používejte pouze v suchém prostředí
• Adaptér je určen pouze pro použití v místnostech
• Chraňte adaptér před oleji, mastnotou, agresivními čistícími prostředky a ředidly, které by mohly rozleptat plastový obal přístroje
• Dbejte na správnou polaritu
• Pokud neznáte požadované napětí přístroje, nastavte nejnižší napětí. Pokud přístroj nefunguje, nastavte napětí vyšší. Pokračujte stejně

dokud přístroj nebude fungovat.
• Po nárazu nebo pádu musí být přístroj neprodleně poslán k překontrolování autorizovaným servisem, a to i tehdy, nebyl-li přístroj

v provozu
• U nestabilizovaných adaptérů (EP 1) při nevyužití maximálního výkonu (max. odběrového proudu), může být výstupní napětí adaptéru

vyšší než udává nastavení  otočného přepínače.
Technická data:

Adaptér Výstupní napětí Výstupní proud
EP 1
nestabilizovaný

1,5;3,0;4,5;6,0 V
9,0 V

max. 300 mA
max. 200 mA

EP 2
stabilizovaný

3,0 V
4,5 V

6,0;7,5;9,0;12,0 V

max. 350 mA
max. 425 mA
max. 500 mA

EP 3
stabilizovaný

1,5;3,0;4,5;6,0 V
9,0 V

max. 900 mA
max. 700 mA

Záruka: 24 měsíců od data prodeje.
Záruka se neposkytuje na mechanické vady, způsobené špatným zacházením, připojením k síti neodpovídající ČSN a na vady vzniklé
zacházením s výrobkem jiným způsobem, než-li  je uvedeno v návodu k použití.
Dovozce: BATTEX, spol. s r.o., Slaný (IČO:25672363)

Poznámka: Všechny výrobky dodávané na trh firmou BATTEX, spol. s r.o. jsou za obvyklého použití bezpečné, na všechny výrobky je
vydáno prohlášení o shodě dle Zákona č.22/1997 Sb. Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2000.


