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Dodávané typy
MPP 15/03 MPP 15/05 MPP 15/06 MPP 15/09
MPP 15/12 MPP 15/15 MPP 15/24

Popis:
Jedná se o zdroje, které  jsou určeny pro napájení malých elektrospotřebičů bez nutnosti
pou�ití baterií. Dodává se v několika typech výstupního napětí a mno�stvím výstupních
konektorů s mo�ností změny polarity. Pozorně si pročtěte návod k pou�ití, jde o Va�i
bezpečnost !

Návod k pou�ití:
1. Zvolte odpovídající parametry zdroje
Ověřte, zda napětí zdroje odpovídá napájecímu napětí přístroje a proud  zdroje je stejný nebo
vět�í ne� napájecí proud přístroje, který chcete provozovat. Velikost proudů je uvedena na
přístrojích nebo v dokumentaci dodávané s přístroji.
2. Zvolte správný konektor
Nabíječ je vybaven sadou konektorů (koaxiální � obr.3 a typu Jack � obr.4 ) vhodných pro
vět�inu spotřebičů. Správně zvolený konektor musí přesně zapadat do protikusu v přístroji,
vyvarujte se pou�ití nadměrného násilí při zasouvání konektoru do přístroje.
3. Dbejte na správnou polaritu
Dbejte údajů polarity +/- na pou�ívaném přístroji a konektoru. Polarita konektoru je
vyznačena na obrázku.
POZOR !!! Opačná polarita mů�e po�kodit Vá� přístroj, čtěte pozorně návod či se
zeptejte Va�eho obchodníka. Správnou polaritu nehledejte v �ádném případě pokusem!

Technická data:
Vstupní napětí: 90-264 V AC / 47-63Hz
Výstupní napětí a proud:

Typ Výstupní napětí [V] Výstupní proud [A]
MPP 15/03 3,0 2,5
MPP 15/05 5,0 2,4
MPP 15/06 6,0 2,1
MPP 15/09 9,0 1,5
MPP 15/12 12,0 1,25
MPP 15/15 15,0 1,00
MPP 15/24 24,0 0,63

Výstupní výkon: max. 15 W
Rozměr: 87 x 51 x 34 mm
Hmotnost: cca 170 g

Obsah balení:
Zástrčkový zdroj s výměnnou zástrčkou typu Euro a přípojkou pro DC konektory s mo�ností
záměny polarity.
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DC konektory:
! Koaxiální: 2,35 x 0,70 x 10
! Koaxiální: 4,00 x 1,70 x 11
! Koaxiální: 5,00 x 2,60 x 14
! Koaxiální: 5,50 x 2,10 x 14
! Koaxiální: 3,50 x 1,45 x 13
! Jack : 3,5 x 14,8
! Jack: 2,5 x 13,0

Dal�í mo�né příslu�enství:
Výměnná zástrčka UK: objednací číslo: 1717618
Výměnná zástrčka USA/Japan: objednací číslo: 1717715
Výměnná zástrčka AUS: objednací číslo: 1800496

Doporučení:
• Dbejte správné polarity
• Zdroj pou�ívejte pouze v suchém prostředí, je určen pouze pro pou�ití v místnostech
• Pokud přístroj nepou�íváte či čistíte, v�dy jej vytáhněte ze zásuvky
• Pravidelně před pou�itím kontrolujte kabel a kontakty. Při po�kození nechejte opravit

v odborném servisu
• Chraňte přístroj před oleji, mastnotou, agresivními čistícími prostředky a ředidly, které by

mohly rozleptat plastový obal přístroje
• Po nárazu nebo pádu musí být přístroj neprodleně poslán k překontrolování

autorizovaným servisem, a to i tehdy, nebyl-li přístroj v provozu. To platí i při uvolnění
zástrčky.

• Chraňte přístroj před extrémními teplotami


