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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt jest przeznaczony do łączenia kabla instalacji sieciowej. 
Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabro-
niona. Korzystanie z produktu do celów innych niż wcześniej opisane może prowadzić do jego uszkodzenia. 
Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń, takich jak zwarcie, pożar, pora-
żenie prądem itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. Produkt 
należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkowania.
Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i 
produktów należą do znaków towarowych  aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu
• Skrzynka instalacyjna
• Arkusz instalacji z rysunkami
• Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania           
Pobierz aktualne instrukcje użytkowania za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj wi-
doczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza ważne zalecenia tej instrukcji, których należy bez-

względnie przestrzegać.

 Symbol strzałki pojawia się w miejscach, w których znajdują się dokładne wskazówki i porady 
dotyczące eksploatacji.

Zasady bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w niej zasad 
bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń 
bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody mate-
rialne i osobowe. W powyższych przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
• Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, parą 
i rozpuszczalnikami.

• Nie należy wystawiać produktu na działanie obciążeń mechanicznych.
• Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub 

upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Podczas użytkowania produktu należy upewnić się, że kable nie zostały załamane ani zmiaż-

dżone.
• Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną 

zabawką dla dzieci.
• W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt 

z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Podłączenie
 Stosować się do rysunków na osobno dołączonym arkuszu instalacji.

Utylizacja
   Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu eksploatacji 

produktu należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki temu 
spełniacie Państwo wymogi prawne oraz przyczyniacie się do ochrony środowiska.

Dane techniczne
Obudowa ...................................................... Ciśnieniowy odlew cynkowy
Ekranowanie ................................................. tak
Odpowiednia do kabli Ø ............................... 5 - 8,5 mm 
Kabla Ø ......................................................... 0,4 - 0,65 mm (22AWG...26AWG)
Specyfikacje ................................................. CAT6A
...................................................................... ISO/IEC 11801:2002 klasa EA
...................................................................... ISO/IEC EN 50173 klasa EA
...................................................................... EIA/TIA 568-C Cat 6A
...................................................................... Obsługuje PoE przez IEEE 802.3af,PoE+ przez IEEE 802.3at
Warunki użytkowania ....................................  0 °C do +70 ºC, 10% do 85% wilgotności względnej 

bez kondensacji
Warunki przechowywania .............................  -40 °C do +85 ºC, 10% do 85% wilgotności względnej 

bez kondensacji
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