USB zásuvka
Datová zásuvka

Elektrická zásuvka

Vault
Mechanicky výklopný zásuvkový systém

Štětinový prostup
pro vedení kabelů

Návod k obsluze

Zavřeno se zapojenými kabely

Zavřeno

Otevírání

Otevřeno

Montážní návod

Funkce výrobku a jeho ovládáni
1. Vault přináší pokrokové řešení v použití elektrických, datových a AV přípojných bodů přesně
tam, kde je právě potřebujete. Běžně jej lze použít v nábytku, konferenčních stolech, pracovních
stolech, kancelářských pracovištích, hotelových pokojích a v různých školících a místnostech.
2. Vyklopení panelu provedete pouhým stiskem výklopné části v místě, které naznačuje šipka.
Zapojíte potřebné kabely a výklopnou část můžete opět zavřít. Štětinový prostup umožňuje vyvedení
kabelů nad stolovou desku i v pozici zavřeno a to bez jejich sebemenšího poškození.
3. Pokud je Vault v pozici - zavřeno, je tím zároveň zabráněno náhodnému vylití jakékoli tekutiny
do elektrických či datových zásuvek. Hliníkový design je estetickým doplňkem na vašem stole.
Bezpečnostní pokyny

Název výrobku: VAULT
Model: BTDZ
Jmenovité hodnoty: max. 10A, 250V ~
Rozměry montážních otvorů
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Toto zařízení je určeno pro provoz v místnosti a v žádném případě nesmí být používáno venku.
Před použitím zkontrolujte, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku a v návodu.
Do zásuvek nestrkejte cizí předměty, pouze zástrčky k tomu určené a v souladu s platnou ČSN .
Z bezpečnostních důvodů neobsluhujte toto zařízení, pokud máte mokré ruce či nohy.
Při zjištění jakéhokoliv poškození zařízení odpojte a nechte překontrolovat oprávněnou osobou .
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Postup montáže
Tělo Vaultu

Upevňovací pásek

Upevňovací pásek

Modely a jejich vybavení

A
B
Pásek zkraťte na požadovanou délku. Délka pásku B = tloušťka desky A mínus 8 mm.

BTDZ 012
268x120x54 mm
2x elektr., 2x data
montážní otvor A

BTDZ 041
295x120x54 mm
2x elektr., 2x data, 2x USB
montážní otvor B

BTDZ 031
321x120x54 mm
4x elektrická zásuvka
montážní otvor C

Upevňovací pásek
Upevňovací pásek

