NETADAPTORS

MPP12 MPP24
12V~
24V~
1000mA 1000mA
witte bies de + is en de zwarte draad de -.

ELEKTROMAGNETEN
TOEGANGSCONTROLE
DEURBESLAG

TECHNISCHE SPECIFICATIES
			
1360			
1380
1370
Voltage		
3, 4.5, 6, 7.5, 9 of 12V=
12V=
24V=
mA		1500mA			800mA 1120mA
Voor gelijkspanningsadaptors geldt dat de zwarte draad met de
Uitgangen zijn kortsluitvast (zelfresetende zekering).

ACCESSOIRES

ALGEMENE INFORMATIE
•
Deze netadaptors zijn voorzien van een KCA-logo. Dit symbool geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus
wordt weggeworpen, dit apparaat schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit apparaat niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage. U moet dit apparaat
naar uw verdeler of lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. Heeft u vragen
betreffende de verwijdering neem dan contact op met de plaatsleijke autoriteiten.
•
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
•
Gebruik het apparaat enkel binnenshuis. Bescherm het apparaat tegen regen en vochtigheid. Plaats geen objecten
gevuld met vloeistof op het toestel.
•
Demonteer of open het apparaat nooit. Raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te
vermijden.
•
Bij gebruik kan de behuizing opwarmen. Houd voldoende ruimte rondom het apparaat vrij voor een goede ventilatie.
De verluchtingsgaten mogen nooit worden afgedekt worden met papier, tafellakens, gordijnen etc. Plaats het
apparaat op een effen en hittebestendig oppervlak. Plaats het apparaat nooit op tapijt, textiel etc.
•
Trek de stekker uit het stopcontact (trek niet aan de kabel) voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt.
•
Bescherm tegen extreme hitte.
•
Bescherm tegen schokken en vermijd brute kracht tijdens de bediening.
•
Gebruik het toestel niet indien de behuizing of de kabels beschadigd zijn. Repareer get toestel zelf niet; neem
contact op met een erkende dealer.
•
Leer eerst de functies van het apparaat kennen voordat u het gaat gebruiken.
•
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft
aangebracht valt niet onder garantie.
•
Gebruik het apparaat enkel waarvoor het is gemaakt. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
•
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal
de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
•
Controleer of het elektronische apparaat technisch conform en compatible is met deze voeding.

DEURDRANGERS

MODELLEN
1360, 1370, 1380, MPP12, MPP24

VERGRENDELINGEN

AC-1300
1300.190813

t 088 500 2800

f 088 500 2899
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