
 
 

Dovozca si vyhradzuje právo na zmeny v tejto publikácii, zmeny špecifikácie a ďalej zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte Vášho predajcu. 
Dovozca nenesie zodpovednosť za technické a tlačové chyby uvedené v tejto publikácii, ani za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnym použitím tejto publikácie. 
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Základná inštalačná príručka 
                                                                                                               
Varovania a upozornenia                                                                                     
 

               1. Zabráňte dotykov kovov s konektormi zariadení. 
             2. Používajte zariadenie mimo prostredia s horľavými plynmi. 
               Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, okamžitě vypnite hostiteľský počítač, 
             odpojte zariadenie a obráťte sa na najbližšieho predajcu. 
             1. Dym, neobvyklý zápach alebo zvuky pochádzajúce zo zariadení. 
             2. Pád zariadenia s viditeľným poškodením krytu.     
               Nikdy nerobte nasledujúce činnosti: 
             1. Nepracujte v miestach s vysokou teplotou a nenechávajte ho na slnečnom 
             svetle. 
             2. Nepoužívajte zariadenie na extrémne vlhkom mieste, prípadne ho 
             nevystavujte príliš veľkým zmenám teploty.   
             3. Neumiestňujte zariadenie v mastnom a sparnom prostredí napr. v miestach 
             kde sa varí. 
             4. Nenechávajte zariadenie bez dostatočného vetrania, pod látkou, v obale... 
             5. Nevkladajte cudzie predmety či nenalievajte vodu do otvorov zariadenia.    
             6. Neberte zariadenie mokrými alebo vlhkými rukami. 
 NIE!    7. Pri práci nepoužívajte antišmykové rukavice obsahujúce zmäkčovadlá. 
             8. Na čistenie nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako benzín, riedidlá,  
             insekticídy atď. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 
             9. Neťahajte a zbytočne veľa neohýbajte pripojovacie káble ani na ne neklaďte 
             ťažké predmety. 
             10. Nepozerajte sa do zdrojov svetla zariadení a nemierte zdrojmi svetla  
             zariadenia do očí druhých. Mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu zraku. 
               Nenechávajte zariadenie na nestabilných miestach, kde hrozí pád a následné 
             poškodenie či zranenie druhých.  
               Akonáhle zistíte poškodenie prívodného kábla, ako je poškodenie izolácie,  
             okamžite prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho predajcu. 
             Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. 
 

Vlastnosti 
 
Tlačidlo slúži k otváraniu pokladničných zásuviek Virtuos bez nutnosti použitia 
pokladničného systému. Súčasťou dodávky je napájací zdroj 24V. Dostatočne dlhý      
2 m pripojovací kábel je zakončený konektorom RJ50-10p10c priamo pro pokladničné 
zásuvky Virtuos, tzn. že nie je potrebný žiadny ďalší kábel. K pokladničným zásuvkám 
24V s napevno inštalovaným prepojovacím káblom (napr. Virtuos S-410) možno 
tlačidlo pripojiť prostredníctvom propojky UTP káblov. 
Ovládač je pevné kovové konštrukcie s možnosťou priskrutkovanie napr. k pracovnej 
doske stola. 
Nedržte tlačidlo stlačené dlhšie ako 20 sekúnd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

     Tlačidlo pre otváranie poklad. zás. 24V, kovové                                                                               
s                                                     s káblom/EVA0008  
   
 
Obsah balenia 
                      

             
         
                          Tlačidlo s káblom                                                Napájací zdroj    
 
Balenie obsahuje: 
• Ovládacie tlačidlo s prípojným káblom (2 m) 
• Napájací zdroj 24V 

 

Rozmery 
 

   
 
 

   
 
 
 
 

https://www.pospartner.cz/sk
https://www.virtuos.sk

