VB-STND-003

Motorized Trolley Cart
Quick Setup Guide
Guide rapide début
Guía de configuración rápida
Konfigurationskurzanleitung

Wymiary fizyczne
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To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami,
które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Zgodność z CE dla krajów europejskich
To urządzenie jest zgodne z odpowiednią częścią Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/EC, Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu 2009/125/EC, Dyrektywy
RoHS (RED) 2011/65/EU
Następujące informacje są przeznaczone wyłącznie dla krajów członkowskich UE:
Znak pokazany po prawej oznacza zgodność z Dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą Odpadów
elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Znak ten określa, że urządzenia NIE należy usuwać z
niesortowanymi odpadami miejskimi, ale należy je przekazać do systemów zbiórki, zgodnie z
lokalnym prawem.

OSTRZEŻENIE

Ten wózek może być używany wyłącznie z określonym komercyjny Maks. udźwig 100kg
1.Cykl pracy: należy odczekać 18 minut, co
wyświetlaczem dotykowym ViewSonic.
Sprawdź instrukcje urządzenia. Używanie z innymi modelami może
2 minuty ciągłego działania mechanizmu
spowodować niestabilność, a w rezultacie możliwe obrażenia.
podnoszenia/nachylania.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA!
2.Podczas przesuwania wózka panel należy
NIE należy przesuwać wózka z wyświetlaczem w najwyższej
ustawić w najniższej pozycji.
pozycji. NIE należy popychać wózka od przodu lub z tyłu
mechanizmu podnoszenia. NIE należy przesuwać wózka and
przewodami lub po nierównych, brudnych, miękkich lub
nachylonych powierzchniach. NIE należy przesuwać wózka
popychając wyświetlacz. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia
może spowodować niestabilność wózka, a w rezultacie do
uszkodzenia urządzenia albo do obrażeń.

Dostarczone
części
Enclosed Parts
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Specyfikacje
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Model

VB-STND-003

Nr modelu
Przechylenie

VS17474

Obrót

0° ~ 90°
360°

Zakres regulacji
wysokości

490 mm
19,29 cala

Rozstaw montażu na
ścianie

Maks. 800x600mm

Udźwig

Maks. 75”
Maks. 100 kg
Maks. 220,46 funta
Wejście prądu zmiennego 100~240V 50/60Hz, 1,0A

Napięcie wejścia
Sterowanie

Sterowanie przyciskiem ﬁzycznym,
blokiem sterowania, ikona oprogramowania

Wymiary ﬁzyczne

1234 x 1149.6
, x 844 mm
48,58 x 45,26 x 33,23 cala

Waga netto
Warunki działania

54 kg
119,05 funta
Temperatura: 32°F do 104°F (0°C do 40°C)

Wilgotność: 20% ~ 80% bez kondensacji
Wysokość n.p.m.: ≦2000 m
Warunki
przechowywania
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OSTRZEŻENIE!
Punkt zaczepienia

Temperatura: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji
Wysokość n.p.m.: ≦2000 m

中国
http://www.viewsonic.com.cn
电话：4008 988 588

Singapore/Malaysia/Thailand
http://www.viewsonic.com.sg
Phone: 65 6461 6044

香港
http://www.hk.viewsonic.com
電話：852 3102 2900

India
http://www.in.viewsonic.com
Phone: 1800 266 0101

澳門
http://www.hk.viewsonic.com
電話：853 2870 0303

United States
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688
(Toll-Free)
1-424-233-2530 (Toll)

台灣
http://www.viewsonic.com.tw
電話：0800 061 198
한국
http://ap.viewsonic.com/kr/
Phone: 080 333 2131
Europe
http://www.viewsoniceurope.co
m
Australia/New Zealand
http://www.viewsonic.com.au
Phone: 1800 880 818 (AUS)
0800 008 822 (NZ)
South Africa
http://ap.viewsonic.com/za/
Latin America
Chile/Mexico/Peru/Argentina
http://www.viewsonic.com/la/
http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico

Canada
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-866-463-4775
(Toll-Free)
1-424-233-2533 (Toll)
Puerto Rico & Virgin Islands
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688
(English)
http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
(Español)

