UPOZORNENIE !
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Prečítajte si pred používaním

PSB-230EU
AC ADAPTÉR

Nikdy nezapájajte tento adapér s
nasledujúcimi zariadeniami:
• Zariadenia navhrnuté na inú voltáž
ako DC 9V, alebo zariadenia, ktorých
spotreba je vyššia ako 2 A (aktivuje sa
prepäťová ochrana)
• Zariadenia, pre ktoré nie je určený
adaptér série PSB-1U (môžete spôsobiť
poruchu)
• AC zásuvky s napätím vyšším ako 230V

Vstupné parametre:
AC 230V 50Hz 37VA
Výstupné parametre:
+9V DC @ 2 A
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Tento adaptér je vybavený prepäťovou ochranou. Obvod prepäťovej chrany sa
aktivuje v prípade, ak zapojíte adaptér do reťazca s vyšším prúdom ako 2 A. Po
aktivovaní obvodu prepäťovej ochrany sa ihneď preruší napájanie. Ak sa aktivuje
prepäťová ochrana, vykonajte nasledujúce opatrenia.
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• Vypnite pripojené zariadenie
• Skontrolujte a dohliadnite, aby veľkosť prúdu odoberaného pripojeným zariadeniami nepresahovalo 2.0 A
• Zapnite pripojené zariadenie
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kontaktujte vášho predajcu.
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