
Návod k obsluze MSISF-TNC

Děkujeme, že jste rozhodli zakoupit přepěťovou ochranu MSIS-
TNC od GEMBIRD.

Návod:
1. Připojte spojovací zástrčku do volné síťové zásuvky.
2. Do spojovací zástrčky připojte přístroje, které chcete ochránit.  
   Podle obrázku na následující straně a na přístroji samotném 
   sami rozpoznáte, kam se mají které přístroje připojit.
3. K ochraně satelitního přijímače nebo anténní přípojky stačí 
   vytáhnout nebo znovu zasunout stříbrné adaptéry. Pro ochranu 
   televizní přípojky odstraňte adaptér vyznačený na obrázku. Pro 
   ochranu Vašeho satelitního připojení zasuňte znovu adaptér do 
   spojovací zástrčky.

- Pokud se rozsvítí oranžová kontrolka, spojovací zástrčka vede 
   proud a je připravená k použití.
- Pokud se rozsvítí zelená kontrolka, jsou všechny připojené  
   přístroje chráněny před 

přepětím. Bezpečnostní pokyny:
- Nezapínejte nezakryté
- Bez napětí při odpojené zástrčce
- Přístroj chraňte před vlhkostí a nečistotami , není určeno pro 
  venkovní použití 

Charakteristika:
- ochrání telefon, modem, fax, televizor, síťové prvky a další 
   přístroje před nebezpečným přepětím
- Dodatečná ochrana televizní a satelitní přípojky
- Bezpečný zásuvkový panel

Technické údaje:
Vstupní napětí:   250 V AC
Max. zatížení:   16 A
Max. přepětí:   až 6.000 V
Max. spotřeba energie:   250 Joulů
Rozsah pracovních teplot:  od +10 °C do +40 °C

Rozměry:   6,5 x 7 x 15 cm

Obsah dodávky:
• Spojovací zástrčka MSISF-TNC
• Návod na obsluhu
• TV/SAT adaptér 

S výrobky proudové ochrany od GEMBIRD jsou elekt-
rické přístroje chráněny proti poškození, která mohou 
být způsobena napěťovými špičkami v elektrické síti. Pro 
dosažení vyššího zabezpečení nabízí GEMBIRD dodatečnou 
pojistnou ochranu pro každý případ: Pojištění nabízí krytí 
do maximální výšky 100.000 EUR na všechny škody, které 
byly způsobeny napěťovými špičkami nebo úderem blesku, 
po dobu životnosti produktu proudové ochrany GEMBIRD 
na připojených zařízeních.

Pojištění platí po celém světě s výjimkou USA a Kanady.

Co musíte v případě vzniku škody udělat?

Pro prokázání, že jste prvotním kupcem, musíte předložit 
účtenku z obchodu. Až do kompletního vyřízení musíte 
uchovat poškozené přístroje a výrobek proudové ochra-
ny GEMBIRD. V ojedinělých případech provádí pojišťovna 
přezkoušení poškozených přístrojů. Do 10ti dnů od data 
vzniku případné škody musíte případ hlásit na pojišťovně. 
Vyřízení škody probíhá výlučně přes pojišťovnu.

Kde můžete případné škody hlásit?

V případě vzniku škody se během 10ti dnů spojte s kontaktní 
osobou pro pojištění telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Kontakt pro případ škody:

Herr Mutsch (pojišťovna Allianz)
Tel.: +49-(0)2921-36160
Fax: +49-(0)2921-361699

E-Mail: r.mutsch@allianz.de
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http://www.gembird.nl/
support@gmb.nl

Tel. +31-(0)36-5211588
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Vyhrazujeme si právo změn průběhu odstraňování škod. Ak-
tuální informace naleznete na internetových stránkách 
www.gembird.eu

MSISF-TNC

Prohlášení o záruce / servis

Záruční doba je 36 měsíců od data prodeje koncovému spotřebiteli. 
Datum zakoupení a typ zařízení je nutno prokázat původní pokladní 
účtenkou. Uchovejte proto prosím doklad o koupi po dobu trvání 
záruky, je to podmínka pro případnou rekla¬maci. Veškeré nedostat-
ky zjištěné během záruční doby výrobce odstraní opravou, výměnou 
vadných dílů nebo výměnou celého přístroje. Vyřízení reklamace a 
záruční oprava nejsou důvodem pro prodloužení záruční doby nebo 
její nové spuštění. Záruka se nevztahuje na škody a vady vzniklé 
neodborným zacházením nebo působením vnějšího prostředí (pád, 
náraz, voda, prach, znečištění nebo prasknutí). Na díly, které se 
opotřebovávají (jako např. baterie), se záruka nevztahuje.
Konformitätserklärung

Prohlášení o shodě

Výrobek MSISF-TNC byl testován a splňuje podstatné požadavky 
ochrany v souladu se směrnicí Rady o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se standardů EMV § 4 EMVG a 
direktiv 2006/95/EC; 93/68/EEC a 2004/108/EC.


