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Hasslumsvägen 33 

S-541 25 Skövde
Sweden

www.cejn.com

Edition B - 2022-06-02 

Safety Reel

www.cejn.com/safetyreel

1991123XX – kábeldob, M (elektromos)

Használati utasítás: 

Útmutató

FIGYELMEZTETÉS! 
A termékek olyan hozzáértő emberek számára készültek, akik rendelkeznek az adott felhasználáshoz való alkalmasságuk megítéléséhez szükséges műszaki 
tudással. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt a termék telepítésébe, üzemeltetésébe vagy karbantartásába fogna. 
A kábeldobot csak képzett szakember (például villanyszerelő) helyezheti üzembe és javíthatja. A kábeldobban van túlmelegedés elleni védelem, rendesen 
kell telepíteni, egyébként nagyon nagy a villamos áramütés veszélye. A kábeldob működési és minőségi teszten esett át az SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1 
és SS-EN_61316 szerint

Kövesse a szerelésre vonatkozó nemzeti szabályozásokat. A dob alkalmas beltéri és kültéri működtetésére, védettsége IP44. A dugó cseréjekor csak az 
IEC 60309-1 vagy IEC 60309-2-nek megfelelő, legalább 10A-es és IP44 védettségű dugót kell használni.

A kábeldobot és a kábelt minden használat előtt rendszeresen ellenőrizni kell. 
Minden sérülést vagy hibát azonnal ki kell javítani! A sérült kábelt ki kell cserélni!

A kábeldobhoz csatlakoztatott berendezések összteljesítménye nem haladhatja meg a kábeldobra megengedett maximális teljesítményt. Biztonsági okokból 
tilos a kábeldob önhatalmú átalakítása.

VESZÉLY! 
A feszültség alatti alkatrészekkel megérintés áramütést, sérülést vagy halált okozhat! Tilos a kábeldob kinyitása, amikor a hálózatra csatlakozik. A tápellátást 
minden szervizelési vagy csereművelet előtt le kell választani.

1. Biztonság  

2.1 Összeszerelés
 A dob telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatosan bővebben lásd a bemutató videóinkat: www.cejn.com/safetyreel

2. Telepítés  

EK megfelelőségi nyilatkozat – Tanúsítjuk, hogy a következő termékek: 
a 19 911 23XX típusú kábeldob megfelel:  2006/42/EG, 2014/35/EG,  
SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1, SS-EN_61316
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3. Használat 

3.1. A kábel kihúzása

(1) Húzza ki a kábelt a kívánt 
hosszúságra. 

(2) A kábel rögzítéséhez figyelje 
a kábel lassú kihúzása közben, 
hogy mikor rögzül a retesz a 
"kattanó" hanggal.

3.2. A kábel visszaengedése

Ha már nem kívánja tovább használni a kábelt, 
(1) egyszerűen húzza ki egy kis távolságon és 
figyelje, mikor hagyja abba a retesz a "kattogást". 
(2) Ezután engedje visszahúzódni a kábelt a házba.

Lassú visszahúzás
Az új biztonsági dobban erős 
centrifugális fékezés van, ami az 
erős rugóval együtt lassú, stabil 
visszahúzást biztosít, ezáltal a 
munkahely biztonságos marad.

Ha a kábel visszahúzódás közben elakad, egyszerűen húzza ki a teljes hosszára 
és engedje, hogy szabadon, segítség nélkül visszahúzódjon. Ha továbbra is 
problémákat vagy egyéb meghibásodást tapasztal, kérje ki a helyi forgalmazó 
tanácsát. Bővebben lásd videóinkat: www.cejn.com/safetyreel

3.3. A kábel nem húzódik vissza teljesen

5. Karbantartás 
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e gondok a kábellel, a kábel vezetéssel vagy külső alkatrészekkel. 
- Minden sérülést és hibát azonnal ki kell javítani. 
- A javításokat, a karbantartást csak képzett szakembert végezheti. 
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon!

6. Megsemmisítés/újrafelhasználás 
FONTOS! 
Védjük együtt a természetet! A kábeldob kidobásakor 
tartsa be a helyi környezetvédelmi szabályokat.

7. Garancia
A CEJN AB két (2) éves garanciát nyújt a gyártás 
időpontjától kezdődően. A garanciális ügyintézéssel 
kapcsolatban forduljon a viszonteladóhoz.

8. Pótalkatrészek
Biztonsági okokból csak eredeti pótalkatrészeket használhat! A pótalkatrészek teljes bemutatását lásd: www.cejn.com/safetyreel

A leállító gömb befelé mozoghat. A rugóerőt 
nem kell állítani. Bővebben lásd a videó 
útmutatót: www.cejn.com/safetyreel

2.2 Leállító gömb helyzet

4. Hibás működés
A csatlakoztatott berendezés nem indul el, vagy hirtelen kikapcsol, és nem indítható újra
Ellenőrizze, hogy a kábeldob csatlakoztatva legyen hálózatra. Ellenőrizze, hogy a biztosítékok nem égtek/oldottak-e ki. Ha a biztosíték 
ép, akkor valószínűleg a túlmelegedés elleni védelem kapcsolta le a kábeldob áramellátását. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott 
berendezések nem terheljék túl a kábeldobot. Mielőtt visszakapcsolná a tápellátást, minden csatlakoztatott berendezést húzzon ki 
a kábeldobból. Miután a kábeldob lehűlt, úgy öt perc után, megnyomhatja az alaphelyzetbe állító gombot.


