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CZ - Pokyny pro montáž zásuvky nabíjecí USB v provedení 
 
Bezpečnost při montáži: 
Nabíjecí zásuvka USB je určena pro proudy do 16AX a pro napětí 100/240~ 50/60Hz. Výstupní proud z USB konektrou je 
1.0 A. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy 
odpojte síťové napětí. 
 
1. Při montáži nabíjecí zásuvky USB je nutné klást důraz na tyto podmínky: 

 montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou 
 v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymezovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 

(nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování kovového rámečku při dotažení šroubů 
 připevnění do instalační krabice se provádí pomocí plechového rámečku dvěma šrouby Ø 3 mm 
 pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm 
 nabíjecí zásuvky USB doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 50 mm 

 
 

2. Dokončení montáže nabíjecí zásuvky USB: 
 Vložte nabíjecí modul do otvoru plechového rámečku (obr. 1)                            
 nabíjecí zásuvku USB namontujte do elektroinstalační krabice, vložte dva šroubky a pomocí šroubováku utáhněte 

(obr. 2) 
 na kovový rámeček USB zásuvky položte rámeček (skleněný, dřevěný, kovový aj.), vložte plastový upevňovací díl, 

který zamáčkněte za hmatníky, a zajistěte šrouby (obr. 3). Dbejte zvýšené opatrnosti při montáži do skleněných 
rámečků (při úplném dotažení dochází k postupnému pnutí a možnému praskání skleněných rámečků) 

 na závěr zajistěte plastovým krytem (drážkou dolů), na kterém jsou pružné nálitky (obr. 4) 
 

3. Demontáž nabíjecí zásuvky USB: 
 plastový kryt vyjměte pomocí šroubováku, který zastrčte do drážky na spodní straně (obr. 5) 
 povolte dva šrouby, vyjměte upevňovací díl a demontujte nabíjecí zásuvku USB společně vodiči 
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K přístroji nabíjecí zásuvky USB připojte vodiče 
podle schématu zapojení. Přístroj připevněte 
k instalační krabici (doporučená minimální hloubka 
50 mm) 
 
Vymezovací kroužky VK1, VK2 nejsou součástí 
balení (nutno objednat samostatně) 
 

 
Upozornění: nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Demontáž svěřte osobě 
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do 
napěťového stavu, resp. provozován. 
 
Údržba: 
Nabíjecí zásuvka USB nevyžaduje žádnou údržbu! 
Plastové kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické 
látky (benzín, aceton apod.). 
 
Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona 
o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů. 
 
Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín, ČR 
tel.:+420 577 195 175, e-mail: ots@obzor.cz, www.obzor.cz 


