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Bezpečnostné informácie

!!UPOZORNENIE!!

Prosím pozorne si prečítajte návod na inštaláciu aj tento návod na
obsluhu pred použitím a inštaláciou Vášho Free. Postupujte prosím
podľa pokynov a odporúčaní pre maximálny pôžitok z produktu
Free.

Bezpečnostné
informácie

Free a všetko jeho príslušenstvo sú určené výhradne na použitie vo
vnútorných a suchých priestoroch.
Podmienky pre správne fungovanie Free:
 Prevádzková teplota od 0°C do 35°C
 Relatívna vlhkosť od 20% do 90% bez kondenzácie
 Žiadne agresívne vplyvy prostredia ako chemikálie, soľ,
prach, atď
Inštalácie, servis a opravy, ak sú potrebné, môže vykonávať iba
autorizovaná osoba.
Free inštalujte iba na miesto na to vhodné. Vyhnite sa miestam za
dverami a oknami, resp. miestam, kde by Free alebo iPad v ňom
mohli poškodiť otvárajúce sa dvere, alebo iné súčasti stavby resp.
interiéru.
Všetky elektrické zapojenia môže vykonávať iba osoba s príslušným
oprávnením na prácu na vyhradených elektrických zariadeniach.
Ak sa preukáže, že prevádzka zariadenia nie je viac bezpečná, musí
byť Free bezodkladne vypnutý a zabezpečený proti potenciálnemu
zneužitiu. Ak je funkcia zariadenia obmedzená, blokovaná alebo je
z neho cítiť neobvyklý zápach, alebo vydáva rôzne zvuky alebo je
viditeľné jeho poškodenie, je nutné zariadenie okamžite vypnúť
z prevádzky.
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Technické informácie
Obsah
balenia:

- Free
- Návod na obsluhu Free
- Krabička s montážnym diskom
Upozornenie! Kábel na pripojenie, napájací
zdroj a skrutky sú súčasťou Montážneho setu
(do steny alebo do nábytku)

Kompatibilita

Free funguje výhradne s prepojovacím káblom
a napájacím sieťovým zdrojom, ktoré sú
obsiahnuté v Montážnych setoch (dodávané
samostatne).
V prípade
použitia
iných
napájacích zdrojov alebo prepojovacích káblov
sa na výrobok viac nevzťahuje záruka.

Rozmery

Rozmery Free bez iPad-u
... iPad mini 4
... iPad Air 2 & iPad Pro 9,7“
... iPad Pro 12,9“

230 x 133 mm
267 x 164 mm
332 x 214 mm

Hĺbka Free

15 mm

Montážny otvor (drevo/náb.) kruh Ø 50 mm
Montážny otvor (stena/betón)
68 x 139 mm
Montážna hĺbka (drevo/náb.)
Montážna hĺbka (stena/betón)
Hmotnosť

30 mm
75 mm

Free pre iPad
... iPad mini 4
... iPad Air 2 & iPad Pro 9,7“
... iPad Pro 12,9“

876 g
924 g
1010 g

Elektrické
pripojenie

Zdroj
Dátové rozhranie

5,2 Vdc
USB 3 konektor

CE

Každý Free je opatrený CE nálepkou. Viveroo a Free znamená
kvalitu z Nemecka. Používame najkvalitnejšie materiály
a komponenty od popredných výrobcov. Majitelia Free môžu
byť na svoju „iPad Garáž“ právom hrdý.
*) Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené
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Obsluha
Funkcie

Vybratie a vloženie iPad-u
Free môže byť nainštalovaný vertikálne alebo horizontálne (viď.
Sprievodcu inštaláciou)
Free v horizontálnej polohe:
Vložte iPad z ľavej strany pomocnej koľajnice. Zasuňte ho doprava
ku konektoru „Lightning“. Zatlačte iPad pokiaľ nebudete počuť
kliknutie, ktoré indikuje bezpečné uchopenie iPad-u.
Free vo vertikálnej polohe: Vložte iPad z ľavej hornej strany do
vertikálnej pomocnej koľajnice. Zasuňte ho nadol ku konektoru
„Lightning“. Zatlačte iPad pokiaľ nebudete počuť kliknutie, ktoré
indikuje bezpečné uchopenie iPad-u.
Povrch a rohy sú pokryté ochrannou vrstvou aby sa zabránilo
poškriabaniu a zničeniu iPad-u.

Systém uzamknutia
Free ponúka doplnkovú službu – Security system, na zabránenie
krádeže iPad-u. Uzamykací systém môže byť nainštalovaný
kedykoľvek. Security system pre iPad sa otvára pomocou kľúča.

Údržba a čistenie

Keď je to potrebné, Free vyčistite iba čistou vodou a utierkou
z mikrovlákna. Navlhčite handričku a plochy jemne poutierajte.
!POZOR! Vnútro Free musí zostať suché. Na jeho čistenie použite iba
vlhkú handričku.
!POZOR! Na čistenie povrchov Free nikdy nepoužívajte čističe
s abrazívnym materiálom.
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Inštalácia
Pre inštaláciu Free využite príslušný Montážny set. Každý montážny set má priložený vlastný
návod na inštaláciu.

1. Free môže byť nainštalovaný vertikálne alebo
horizontálne (viď sprievodca inštaláciou)
!Dôležité: Sprievodca inštaláciou zobrazuje proces
inštalácie do steny s inštalačným krabičkou. Je tu
zobrazená horizontálna inštalácia.
Upevnite a zabezpečte montážny disk pomocou
skrutiek zo setu (2,5 mm). Najprv utiahnite skrutky
voľnejšie. Upravte pozíciu disku do finálnej podoby
pomocou vodováhy. Utiahnite skrutky úplne.
!Dôležité: Ak používate inštalačný set do nábytku,
môžete inštalačný disk upevniť priamo bez inštalačnej
krabičky. Použite skrutky do dreva.

2. !Dobrovoľné: Inštalačný disk má na ľavej strane
inštalačný otvor naviac. Je umiestnený mimo
inštalačnej krabičky, priamo na stene. Ak je to
potrebné, poskytuje dodatočné upevnenie pre
zvýšenie stability.
V závislosti od typu steny, prosím, zvoľte vhodné
upevnenie (skrutky do steny, do dreva, úchyty,...)
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3.

Pripojte konektor „Lightning“ z inštalačnej krabičky
do prislúchajúceho konktoru vo Free. Pomocou USB
3.0 Gigabit Ethernet Adaptéra a konektoru RJ45
môžete pripojiť LAN/Ethernet k USB 3 konektoru vo
vašom Free.

4.

Utiahnite Free k inštalačnému disku pomocou
dodaných skrutiek (2,5 mm).

5.

Zakryte skrutky záslepkami.

www.loopdock.sk

Návod na obsluhu
Free

Záruka
Záruka

Na Free sa poskytuje dvojročná záruka.

Reklamácie

V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na svojho predajcu.

Záruka sa
nevzťahuje

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenia zariadenia
v nasledovných prípadoch :
- prírodné vplyvy/živly
- inštalácia alebo používanie v rozpore z návodom na obsluhu alebo
návodom na montáž
- nevhodné zaobchádzanie
- mechanické poškodenie
- pripojenie k nesprávnemu napájaciemu zdroju
- používanie zariadenia v spojení s produktami tretích strán
- ako bolo výrobné číslo pozmenené alebo znehodnotené
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