
Montážny návod

Rozmer montážneho otvoru : 225 x 110 mm
Príprava zariadenia na montáž 

1.Odskrutkujte dve skrutky (obr. 1)

2.Pomocou dvoch skrutiek priskrutkujeme telo zásuvky k stolu (obr. 1)

3.Odskrutkujte tri skrutky z kovového krytu zásuvky (obr. 3) Vyberte 
plastový rámik pre montáž zásuviek (obr. 3)

4.Pripevnite zásuvku do plastového rámu. 
Krok 1: Zmontujte hornú alebo dolnú časť v plastovom ráme. 
Krok 2: Zasunte zásuvku do plastového rámika v smere ako je na obrázku tak aby správne 
priliehali. (Obr. 4)

5.Rámik spolu z inštalovanými zásuvkami zasuňte do tela zásuvky a priskutkujte tromi skrut-
kami. (Obr. 5)

6. Pripojte všetky elektrické káble. (Obr. 6-7) 
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7. Namontujte dve skrutky a upravte všetky elektrické káble (Obr. 8-9)

Napätie: 230V ~50Hz 
Maximálne zataženie: 16A, 3600W

Zásuvka je určená pre montáž priamo na nábytok v kancelárskych priestoroch  
(vrátane stolov atď.) a domácnosti (izby, kuchyňa)
Zariadenie sa skladá z pevnej časti inštalovanej do nábytku, a pohyblivej časti: 
Telo z hliníka s tromi pripojovacími zásuvkami. Zásuvka može býť nainštalovaná do 
dosky od hrúbky 25 mm. 
Zaťahovací panel dokonale zapadá do povrchu dosky. 

Pre inštalásiu zariadenia postupujte podľa montážneho návodu a obrázkov.

Pre správne fungovanie zriadenia je treba: 
- Pripojiť napájací kábel do zásuvky 
- Zásuvky zostávajú k dispozícii na použitie 
Pre otvorenie pripojovacej zásuvky je treba stlačiť vrchný kryt, pre zatvore-
nie kryt zatlačíme smerom dolu. 

Zariadenie je určené na používanie v interiéri budou a miestach s chráne-
ným a zreteľné označeným elektrickým prúdom. Zariadenie nieje určené na 
použitie v exteriéry a miestach z vysokou vlhkosťou.
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