
Този уред работи под високо напрежение , което налага повишено
внимание при свързването му. Да се монтира от квалифициран техник.

 Клеми за включване на CPS 600  към външен акумулатор  

1. червен   + 12 V  (1)

2. черен     - 12 V   (2)

3. Вход 220V/50Hz.  (3)

Внимание: Фазата и нулата на изхода на CPS 600 се замерван само 

при включен мрежов кабел към мрежовото  захранване 220V.  При 

включен мрежов кабел към мрежа 220 V е забранено даване на късо 

/ допиране на двете клеми за включване на външен акумулатор/.

Описание на лицевият панел:
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/1/. ЦК ключ за включване и изключване на устройството
/2/. Налично захранване от мрежа - 220 V.
/3/. Налично захранване от акумулатор - 12 V / Липсва захранване- 220 V/.
/4/. Свети при разреден акумулатор - липсва напрежение на контакт /5/.
/5/. Наличие на 220V AC  на контакт (6).

Описание на задният панел
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БАТЕРИА: DC12V=

ВНИМАНИЕ: НЕ ОБРЪЩАЙТЕ ВХОДОВЕТЕ!
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Внимание: 

ЦК ключето Вкл./Изкл. изключва само захранването на самото устройство 

чрез прекъсване на фазата или нулата в зависимост от връзката /посоката 

на самия щепсъл с контакта 220 V .За това е възможно  при изключено 

положение да има фаза на изхода на устройството директно от мрежата 

220V.

 

Даденото устройство съдържа вредни вещества ,които ако не се изхвър-
лят на определените за това места вредят на околната среда и вашето
 здраве.

Опазване на околната среда/указание за изхвърляне:
Продуктът трябва да се предаде  на пункт за събиране на употребявани електроуреди. 
Предайте уреда на оторизирани пунктове за събиране. Изхвърляне на употребявани 
уреди не се извършва от магазина.
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