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Bezpečnostné informácie

!!UPOZORNENIE!! Prosím pozorne si prečítajte návod na inštaláciu aj tento návod na

obsluhu pred použitím a inštaláciou Vášho LoopDock-u. Postupujte
prosím podľa pokynov a odporúčaní pre maximálny pôžitok
z produktu LoopDock.

Bezpečnostné
informácie

LoopDock a všetko jeho príslušenstvo sú určené výhradne na
použitie vo vnútorných a suchých priestoroch.

Podmienky pre správne fungovanie LoopDock:
 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.

Loopdock inštalujte iba na miesto na to vhodné. Vyhnite sa
miestam za dverami a oknami, resp. miestam, kde by LoopDock
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 LoopDock 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
www.loopdock.sk
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Technické informácie
Obsah
balenia:

Kompatibilita

- LoopDock
- Návod na obsluhu LoopDock
Upozornenie! Kábel na pripojenie, napájací
zdroj a skrutky sú súčasťou Montážneho setu
(do steny alebo do nábytku)

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

Rozmery v mm Priemer krytu

ᶲ385

Hĺbka LoopDock-u

Montážny otvor (drevo/nábytok)
Montážny otvor (stena/betón)

Hmotnosť v kg
Elektrické
pripojenie
CE

Montážna hĺbka (drevo/nábytok)
Montážna hĺbka (stena/betón)
Napätie
Príkon

39

ᶲ351
ᶲ363
30
66

5,0 – 8,2

10-18 Vdc
15 Watt

Každý LoopDock je opatrený CE nálepkou.
viveroo a LoopDock znamená kvalitu
z Nemecka. Používame najkvalitnejšie
materiály a komponenty od popredných
výrobcov. Majitelia LoopDock-u môžu byť na
svoju „iPad Garáž“ právom hrdý.

*) Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené
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Obsluha
Funkcie

„Loop It!“ otáčanie o 90°

LoopDock môžete jednoducho pretočiť
z vodorovnej polohy do zvislej a opačne
obyčajným dotykom prsta.
Ak chcete prejsť zo zvislej orientácie do
vodorovnej otočte LoopDocko-om doľava. Ak
ho chcete dostať z vodorovnej polohy do
zvislej, zatočte ním doprava. Vďaka funkcií
SoftClose LoopDock automaticky dokončí
rotáciu až do krajnej polohy, kde plynule
zastaví.

„Click It!“ otvorenie dock-u

LoopDock otvoríte jednoduchý zatlačením tlačidla
v hornej časti.
!POZOR! Loopdock musí byť pri otvorení v zvislej
polohe
!POZOR! Loopdock musí byť pre otvorenie, ku
ktorému mu pomáha gravitačná sila,
namontovaný zvislo (napr. na stene, na nábytku).
Pre ležatú alebo šikmú montáž (napr. v stole,
rečníckom pulte, atď.) musí byť použitý špeciálny
adaptér dostupný na požiadanie.

Údržba a
čistenie

Keď je to potrebné, LoopDock vyčistite iba čistou
vodou a utierkou z mikrovlákna. Navlhčite
handričku a plochy jemne poutierajte. Ak je to
nutné, môžete odstrániť aj gumené podložky.
Sklenené povrchy v prevedení „Biele sklo“ a
„Čierne sklo“ môžu byť tiež čistené čističom skla.
!POZOR! Vnútro LoopDock-u musí zostať suché.
Na jeho čistenie použite iba vlhkú handričku.
!POZOR! Na čistenie povrchov LoopDock-u nikdy
nepoužívajte čističe s abrazívnym materiálom.
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Inštalácia

Pre inštaláciu LoopDock-u využite príslušný Montážny set. Každý montážny set má priložený
vlastný návod na inštaláciu.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Opatrne odstráňte gumené podložky. Najskôr vyberte
spodnú gumu a potom vrchnú nasledovne:
- Otvorte LoopDock stlačením tlačidla. Ak je
LoopDock položený naplocho vyklápacia časť
musí byť vytiahnutá ručne.
- Vytiahnite spodnú gumu od stredu LoopDock-u
(viď foto). Keď bude v cca 45° uhle, môže sa
bezpečne vybrať.
- Zatvorte LoopDock a jemne vytiahnite aj vrchnú
gumu.
Uvoľnite a odstráňte 4 skrutky (viď foto)
!POZOR! Pred uvoľnením poslednej skrutky LoopDock
pevne chyťte, aby nespadol na zem.
Opatrne vyberte kryt smerom k sebe a uložte ho na
bezpečné miesto.

Pripojte kábel z Montážneho setu do LoopDock-u. Uistite
sa, že kábel vedie vonkajšou stranou (viď foto – za
červenou líniou)
!POZOR! Nikdy kábel neveďte vnútorným priestorom
LoopDock-u. Môže blokovať alebo zničiť funkciu otáčania
LoopDock-u.
Body upevnenia sú ľahko identifikovateľné (viď foto) . Na
pripevnenie použite skrutky pribalené v Montážnom
sete.
- Červené body: Montážny set „flush“
- Zelené body: Montážne sety do steny a nábytku
!POZOR! Riaďte sa návodom priloženým k Montážnemu
setu.
Vložte kryt na LoopDock.
!POZOR! Správna orientácia je daná tlačidlom (hore).
Kryt pripevnite štyrmi skrutkami a gumové podložky
vráťte na svoje miesto.
www.loopdock.sk
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Záruka

Záruka

Na LoopDock 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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