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1. Indicações de segurança 

O aparelho fonte de mesa para alimentação 
conforma-se às regulamentações de segurança 
segundo DIN EN 61010 Parte 1 e é construído 
conforme à classe de segurança I. Está previsto 
para ser operado em ambiente seco e é 
apropriado para meios de operação elétricos. 
Caso seja utilizado conforme às indicações 
operacionais de segurança, está garantida a 
operação segura do aparelho. Esta segurança 
não estará garantida caso o aparelho seja 
operado de modo incorreto ou sem os 
necessários cuidados.  
Caso seja determinado que um funcionamento 
sem perigo não é mais possível (por exemplo, 
em caso de danificação do aparelho), deve-se 
imediatamente deixar de utilizar o mesmo.  
Em escolas ou centros de formação a operação 
do aparelho deve ocorrer sob a 
responsabilidade de pessoas preparadas para a 
operação do aparelho. 
• Antes de conectar o aparelho à rede 

elétrica, controlar se este e a conexão à 
rede estão livres de danos ou defeitos fun-
cionais, e caso sejam observados disfun-
ções ou danos visíveis, desligar mediata-
mente o aparelho e garantir que não seja 
operado por acidente. 

• Não cobrir o aparelho durante a operação. 

2. Descrição 

A fonte de mesa é destinada ao fornecimento 
de tensão contínua de 12 V e pode ser usada 
para tensões de rede AC 100 – 240 V, 50/60 
Hz. Ela é envolta por um bloco plástico 
resistente a choques e equipada com um jack. 
A ligação interna do jack é “+”. A tensão de 
saída é à prova de curto-circuito. 
 

3. Dados técnicos 

Tensão de rede: 100 – 240 V, 1A, 50/60 Hz 
Tensão de saída: 12 V DC, 4 A 
Jack: 10 x 5,5 Ø x 2,5 Ø mm 
 

4. Eliminação 

• Em caso que o próprio 
aparelho deva ser des-
cartado, então este não 
pertence ao lixo 
doméstico normal. É 
necessário cumprir com 
a regulamentação local 
para a eliminação de 
descarte eletrônico. 

 

 



 


