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Przeznaczenie:
Wózek typu WNT 33 jest przeznaczony do przechowywania i ładowania sprzętu
komputerowego typu Tablet.
Półka do ładowania
laptopa - poz. 1

Gniazdo do ładowania
laptopa - poz. 2

Uchwyt na
przewód - poz. 5

Hamulec (występuje
na 2 kołach) - poz. 8
Wkłady piankowe
- poz. 3

Ładowarka z
gniazdami
USB - poz. 4

Gniazdko zasilające
z włącznikiem
i bezpiecznikami
- poz. 6

Przewód
zasilający
- poz. 7

Warunki użytkowania:
1. Przed podłączeniem do zasilania zapoznać się z „instrukcją użytkowania
ładowarki LO32”.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o
braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprzętu.
3. Jeżeli przewód zasilający odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
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4. W przypadku zauważenia uszkodzenia gniazd, przewodów lub obudowy
niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać dalszego
użytkowania.
5. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez serwis producenta
lub fachowy personel. Zabrania się dokonywania zmian w podłączeniach
elektrycznych umieszczonych w wyrobie.
6. Przed zamknięciem drzwiczek upewnić się czy nie zostały wewnątrz zwierzęta.
7. Wadliwe baterie li-ion oraz li-po w wysokich temp. mogą eksplodować i
spowodować pożar.
8. Szafa może się nagrzewać od zasilaczy i ładowanych ogniw zasilających
tablety.
9. Konserwację oraz serwisowanie szafy wykonywać przy obowiązkowo
odłączonym zasilaniu. Do czyszczenia szafy nie używać silnie żrących
detergentów. Czyścić suchą lub lekko wilgotną ścierką.
10. Wózek przesuwać po odłączeniu przewodów od instalacji zasilającej, przed
przemieszczeniem należy upewnić się czy wszystkie półki są puste, drzwi
zamknięte a hamulce zwolnione (poz. 8). Wózek ustawić na równej posadzce i
zabezpieczyć włączając hamulce w kołach.
11. Wtyczkę przewodu przyłączeniowego (rys. 2, poz. 5) podłączyć do instalacji
zasilającej wyposażonej w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz w
wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30mA oraz
do gniazd posiadających styk ochronny PE.
12. Nie wystawiać wózka na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce
itp.). Wózek jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych.
13. Maksymalne obciążenie półki wynosi 10 kg.
14. Podczas ładowania należy kontrolować stan naładowania baterii oraz
temperaturę wewnątrz wózka.
15. Zużyte urządzenie powinno zostać zutylizowane.
Dane techniczne wyposażenia fabrycznego:
1. Ładowarka z gniazdami USB (32 gniazda USB: 5 VDC, 1800 mA) poz. 4 – szt.1
– dane techniczne ładowarki zawarte w „instrukcji użytkowania ładowarki LO32”,
2. Gniazdo elektryczne poz. 2 – 1 szt. – gniazdo schuko IP44 230V 16A do
ładowania jednego laptopa,
3. Uchwyt na przewód zasilający poz. 5 – 1 szt. – uchwyt, zwijacz przewodu
umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego,
4. Wkład piankowy poz. 3 – 2 szt. – wkład wykonany z pianki niepalnej
umożliwiający przechowywanie 32 sztuk tabletów (maksymalny wymiar
przestrzeni roboczej dla jednego tabletu 10x205x295, ~12,2’’), maksymalne
obciążenie całego wkładu 15 kg,
5. Przewód zasilający poz. 7 – 1 szt. – przewód zasilający z wtyczkami UNISCHUKO / IEC C13 V-lock.
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