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1. Důležitá upozornění
Domovní elektroinstalační přístroje pracují s elektrickým napětím 230 V AC,
tj. napětím životu nebezpečným.
Přístroje smí instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací.
Před zahájením montáže musí být příslušný elektrický obvod odpojen od napájení. Zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k nežádoucímu
zapnutí jinými osobami. Před vlastní montáží je nutné se přesvědčit (zkoušečkou, měřicím přístrojem), zda k vypnutí skutečně došlo. Totéž platí i při výměně přístrojů.
Není dovoleno užívat přístroje jinak, než je určeno, nebo na jiná napětí, než je
předepsáno.
Je zakázáno používat elektroinstalační přístroje tam, kde by mohlo dojít při
užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné
prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí
u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IP xx dle ČSN EN 60 529.

2. Podmínky pro používání rámečků 3901F-A50… ..
Tyto rámečky jsou vyrobeny z přírodního materiálu a je nutno dbát na optimální podmínky při používání:
Relativní vlhkost vzduchu: 30-60 % při pokojové teplotě (cca 20 °C)
V případě nedodržení vhodných podmínek může vlivem okolních parametrů
dojít ke změně rozměrů a prohnutí rámečku.
Barevné odstíny jednotlivých rámečků se mohou mírně odlišovat a kresby
dřeva mohou být rozdílné.

3. Montáž a demontáž přístrojů a rámečků
Při montáži i demontáži krytu přístrojů je nutno postupovat obezřetně podle
návodu na příslušné typy přístrojů, zejména krytů spínačů (viz obecný „Návod
na instalaci výrobků ABB“). Při demontáži je nejdříve vždy třeba uvolnit
všechny plastové kryty – tím dojde k uvolnění rámečku. Rámeček se nesmí
nadzvedávat šroubovákem, jinak hrozí jeho poškození.
Příklad pro spínač: Plochý šroubovák zasuňte do bočních výřezů krytu spínače a kryt mírným tlakem uvolněte. Poté šroubovák zasuňte do otvorů v přídržné desce, kde jsou umístěny zácvaky, kterými je přídržná deska přichycena
k přístroji spínače. Lehkým „páčením“ uvolněte přídržnou desku z přístroje.
V případě nedodržení tohoto postupu může dojít k poškození rámečku.

4. Informace o výrobcích
Další informace o výrobcích společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou dostupné na internetovém portálu www.abb-epj.cz a v tištěném Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu vydávaném touto společností.

