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Sülearvutite WNL-seeria ratastel kapp / käru

ohutu kasutamise juhend

Otstarve.

WNL-seeria kapp on ette nähtud sülearvutite hoidmiseks ja laadimiseks

Tehasevarustuse tehnilised andmed.

1. 13 pesaga liist koos ülevoolukaitsmega 10 A, ~230 V (joonis 1, pos. 1) – 2 tk

2. Toitepistik (joonis 2, pos. 3) – 2 tk

3. Toitejuhe (joonis 3, pos. 4) – 2 tk

4. Liistu kinnituskruvid M4x16 (joonis 4, pos. 5) – 16 tk

5. Automaatkaitse (joonis 5, pos. 7) – 1 tk liistu kohta

6. Toitepesa (joonis 5, pos. 8) – 1 tk liistu kohta.

Kasutusjuhend.

1. Asetage kapp tasasele pinnale ja takistage selle liikuma hakkamist rakendades rattapidureid.

2. Ühendage toitejuhtmete pistikud (joonis 3, pos. 4) pistikupesadega (joonis 2, pos. 3).

3. Ühendage toitejuhtmete pistikud toiteseadmega, mis on varustatud liigvoolukaitsme ja rikkevoolulüli

-tiga vahelduvvoolu ja pulseeriva voolu tarvis (tüüp A) (ühendage juhe toitega ilma sülearvuti toite-

plokita) ning PE maandusklemmiga pesadega.

4. Pärast ukse avamist asetage sülearvutid kambritesse joonisel 1 näidatud kohtadele. Sülearvuti suuri-

mad mõõdud on 400 x 450 mm.

5. Ühendage arvutid kambrites (joonis 1, pos. 2) paiknevate pistikupesadega (joonis 1, pos. 1).

6. Kasutage eranditult maandusklemmiga seadmetega

7. Kõigi külgeühendatud seadmete suurim koormusvool ei tohi ületada 20 A ja 10 A ühe tootesse paigal-

datud liistu kohta.
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8. Paigaldatud liistudel on automaatne ülevoolukaitse nimivoolu 10 A jaoks (joonis 5, pos. 7). Selle kaits-

me käivitumise korral on vaja see lähtestada, vajutades elektriprofiili siseseinal paikneva automaat-

lüliti nuppu seni, kuni on tunda raputust.

9. Järgige järgmist seadmete toitest lahtiühendamise järjekorda:

- esmajärjekorras ühendage toitevõrgust lahti kapi sisemuses paiknevad seadmed;

- seejärel ühendage toitest lahti kapp.

Vältige kapi lahtiühendamist, kui selle sisemuses paiknevad seadmed on toitevõrguga ühenda-

tud.

10. Ärge jätke kappi ilmastiku meelevalda (vihm, päike jne). Kapp on ette nähtud töötamiseks kuivades ja

ventileeritavates ruumides.

11. Kappi võib puhastada pärast toitest lahtiühendamist.

12. Kapi puhastamiseks ei tohi kasutada tugevalt söövitavaid puhastusvahendeid. Puhastage kuiva või

pisut niiske lapiga.

13. Mis tahes remonti võib teha üksnes asjaomase kvalifikatsiooniga pädev personal.

14. Kapp võib sülearvutite kuumeneva laadimisaku toimel kuumeneda.

15. Liitiumioonakud võivad kõrgetel temperatuuridel plahvatada ja tekitada tulekahju.

16. Riiulite suurim koormus on 10 kg.

17. Laadimise ajal kontrollige jooksvalt aku laadimisseisundit ja temperatuuri kapi sisemuses.

18. Kappi tohib liigutada alles siis, kui toitejuhtmed on toiteseadme küljest lahti ühendatud.

NB! Tootesse paigaldatud elementide ja elektriühenduste käsitsemine ja nendes 

muudatuste tegemine on keelatud.

OLULINE:

PÄRAST KAPI ÜHENDAMIST ELEKTRISEADMEGA TULEB 

SÜLEARVUTID ÜHEKAUPA KÜLGE ÜHENDADA.
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