
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Feszültség átalakító 230V-ról 12V-ra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a berendezés 
alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért. 

 
 
A feszültség átalakító a 230V AC-t 12V DC-vé alakítja át. A feszültség átalakító olyan berendezések számára alkalmas, 
ahol 12 V DC tápegységre van szükség. A feszültség átalakító a lépek lezárására is használható.  
 

 

Biztonsági előírások – elektromos hálózat 
1. Feszültség átalakító 230V-tal dolgozik, ezért ügyeljen a biztonságra.  
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, 

amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését. 
3. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. 

Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a berendezést! 
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a  névleges feszültség és a berendezés kompatibilisek. 
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely, 

ahol a berendezés áll legyen szintén száraz! 
6. Ne húzza a berendezést a csatlakoztató kábelnél fogva. 
7. A csatlakoztató kábelt tartsa távol a meleg és éles tárgyaktól, ügyeljen a jó állapotára. 

 
 

 

A berendezés biztonságos használata 
1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi 

vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen 
használni a berendezést. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a tisztítóval. 

2. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják. 
3. Tilos karbantartást végezni és javítani a berendezést, ha az feszültség alatt van.  
4. Bármilyen veszély esetén használja a vészleállító gombot. 
5. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmasak terepmunkára. 
6. Ne használja gyúlékony és robbanó anyagok mellet. 
7. A berendezést tárolja 0°C-nál. A tisztítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete 

alacsonyabb, mint 5 °C, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbe viszi várja meg míg felmelegszik.  
 
 
 



 

Berendezés leírása és használata 
 

A feszültség átalakító a 230V AC-t 12V DC-vé alakítja át. A feszültség átalakító olyan berendezések számára alkalmas, 
ahol 12 V DC tápegységre van szükség. A feszültség átalakító a lépek lezárására is használható.  
 (kábelek a csomagolás részét alkotják). 

 
Egyes részek leírása 

 
1.  Pozitív kapocs (+) – piros (lezárásra alkalmas) 
2. Negatív kapocs (-) – fekete (lezárásra alkalmas) 
3. Led dióda – jelzi a bekapcsolt állapotot 
4. Kapcsoló 0/1 
5. 230V csatlakozó kábel 
6. Pozitív pólus (kimenet) 
7. Negatív pólus (kimenet)  
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Berendezés használatának helye 
Legyen világos, száraz és tiszta. 
 
 
 

Berendezés használata – munkafolyamat 
 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy a 0/1-es kapcsoló  0 pozícióban van – ki van kapcsolva. 
 A feszültség átalakítót csatlakoztassa a 230V-os hálózathoz. 
 A piros csatlakoztatót (+) a csatlakozó eszközről (pl. mézpergető) csatlakoztassa a pozitív pólushoz (+) a 

feszültség átalakítón. 
 A fekete csatlakoztatót (-) a csatlakozó eszközről (pl. mézpergető) csatlakoztassa a negatív pólushoz (-) a 

feszültség átalakítón. 
 Kapcsolja be az átalakítót a kapcsoló segítésével, állítsa 1-es pozícióba. 
 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt (pl. mézpergető) és kövesse az adott berendezés használati 

utasításban foglaltakat.  

 
Tárolás 
 
A berendezést tárolja 0°C-nál száraz helyen.  
Minden szezon előtt ellenőriztesse le technikai állapotát és bármilyen hiba észlelése során lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal 

 
 

Megsemmisítés 
 
A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. 
A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az 
esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi 
berendezés. 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

EC megfelelőségi nyilatkozat 

Nr 14/11/CE  

2006/95/EC és a 2004/108/EC irányelv alapján 

 

Tomasz Lyson Méhészet 

Korlátolt Felelősségű Társaság Bt. 

ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, Lengyelország. 

 

Tomasz Lyson Méhészet  

Felelős korlátolt felelősségű társaság kijelenti a saját 

felelősségére, hogy a: 

Lyson márkájú mézpergetőkhöz alkalmas feszültség átalakító,  

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő irányelvek rendelkezéseinek: 

- kisfeszültségről szóló 2006/95/EC irányelvnek 

- elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/ES irányelvnek 

és összhangban áll a harmonizált szabványoknak: 
BS EN 61558-1:2009 + A1: 2009 (EN 61558-1:2005 + A1: 2009); 

BS EN 61558-2-6:2009 (EN 61558-2-6:2009); 
BS EN 62233:2008 (EN 62233:2008); 

BS EN 55014-1:2007 + A1: 2010 (EN 55014-1:2006 + A1: 2009); 
BS EN 61000-3-2:2007 + A1: 2010 + A2: 2010 (EN 

61000-3-2:2006 + A1: 2009 + A2: 2009); 
BS EN 61000-3-3:2011 (EN 61000-3-3:2008); 

BS EN 55014-2:1999 + A1: 2004 + A2: 2009 (EN 
55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008) 

 
 

Neve és címe, annak a személynek, aki elkészítette a műszaki dokumentációt: 

Thomas Lyson ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, Lengyelország. 

 
 

Sulkowice, 2011. 10 .10 

 

 

                                                                                                                    Tomasz Lyson  

                                                                      helyettes 
 
 
 
                    

 


