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Bezpečnostné pokyny a všeobecný návod na obsluhu 
 
1. Bezpečnostné pokyny 

1.1. Pred prvým použitím produktov MUNOS si najskôr prečítajte celý tento dokument.  
1.2. Tento dokument platí po celú dobu  životnosti produktov MUNOS. 
1.3. Všetky produkty MUNOS spĺňajú požiadavky príslušných noriem a harmonizačných predpisov platných v čase dodania. 
1.4. Opravy produktov MUNOS môže vykonávať iba autorizovaný servis alebo osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou. 
1.5. Rešpektujte národné predpisy platné v krajine použitia.  
1.6. Produkty MUNOS udržujte v čistote (čistenie vykonávajte len na odpojenom produktu, bez napätia).  
1.7. Pre vylúčenie prípadného ohrozenia osôb alebo majetku je nutné produkty MUNOS používať iba v súlade s pokynmi výrobcu. Je nutné predchádzať 

nesprávnemu použitiu, napr. používaniu v nevhodnom prostredí, používaniu mimo rozsahu povolených teplôt, zasahovaniu do zapojenia, vkladaniu 
cudzích predmetov atp. 

1.8. Poškodené produkty MUNOS je nutné vylúčiť z používania. 
1.9. Nedodržanie  týchto inštrukcií môže byť dôvodom k vypršaniu záručných podmienok produktov MUNOS. 
 

2. Kontaktné údaje výrobcu 

MUNOS, spol. s r.o. 
Zašpitál 408 
CZ – 58832 Brtnice 
Tel.: + 420 774 320 780 
Fax: + 420 567 320 780 
Email: munos@munos.cz  
www.munos.cz 

  

3. Skladovanie a preprava 

3.1. Pre zaistenie následnej bezporuchovej funkčnosti, musia byť produkty MUNOS uložené v originálnom obale alebo inom vhodnom obale, na suchom a 
bezprašnom mieste. 

3.2. Prepravovať sa musí v pôvodnom balení alebo vhodnom obale. Počas prepravy musia byť zabezpečené proti nárazu a pádu z výšky. 
3.3. Ak nie je v návode na obsluhu uvedené inak, potom skladovacie a prepravné teploty by nemali presiahnuť minimálne -5°C a maximálne +40°C. 
 

4. Prvé použitie 

4.1. Pred prvým použitím si prečítajte Bezpečnostné pokyny. 
4.2. Skontrolujte, či je produkt MUNOS kompletný, prípadne či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. 
4.3. Uistite sa, že správne nakladáte s obalovým materiálom. 
4.4. Ak platia pre produkt špecifické bezpečnostné inštrukcie  alebo návod na použitie, zoznámte sa s nimi. 
4.5. Produkty MUNOS môžu byť používané len v predpísanom prostredí. Preto pred použitím skontrolujte, či stupeň ochrany a typ kábla odpovedá uvažo-

vanému použitiu. Nepoužívajte ich na priamom slnku, môže to viesť k nadmernému zahrievaniu a kondenzácii. 
 

Symbol stupňa ochrany Typ kábla Na použitie v prostredí 

žiadny alebo IP20 H05VV-F nebo H05RR-F vnútornom a suchom 

IP44 H07RN-F nebo N07V3V3-F vonkajšom 

 

4.6. Pred pripojením skontrolujte typ napájacej siete a technické podmienky pre pripojenie (poistky, ističe, prúdové chrániče, zásuvky, atp.). 

 

5. Prevádzka a údržba 

5.1. Užívateľ musí zabezpečiť vhodné podmienky pre použitie produktov MUNOS (typ siete, výber vhodného miesta použitia, klimatické podmienky atp.). 

5.2. Pri použití produktov MUNOS by nemali teploty okolia presiahnuť teplotu +40°C (avšak ich priemerná hodnota počas 24h by nemala presiahnuť 

+35°C pri spodnej hraničnej hodnote teploty vzduchu -5°C). 

5.3. U produktoch MUNOS s krytím IP44 a vyšším, platí toto krytie iba pri riadne a správne zatvorených ochranných viečkach zásuviek. 

5.4. Po každom použití produkt očistite  a uložte na suchom a bezprašnom mieste. 

5.5. Pri akomkoľvek nevhodnom použití  alebo neoprávnenom zásahu do produktu MUNOS, zanikajú všetky záruky a právo na náhradné plnenie.  

 

6. Vyradenie a likvidácia 
6.1. Pred vyradením a likvidáciou musia byť produkty MUNOS odpojené od napájania a všetkých spotrebičov. 
6.2. Pri likvidácii dodržiavajte národné pravidlá a predpisy platné v krajine likvidácie. 
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