Manuál pro

RockBoard 19" Rack Panel Single / Double
Čeština

Děkujeme vám za zakoupení rackového panelu RockBoard® Rack Panel! Rackové panely RockBoard® 19" Rack Panel Single a 19" Rack Panel Double
představují jednoduché řešení pro montáž modulů řady RockBoard® MOD V2 či novějších modelů MOD (MOD 4, MOD 5, MOD 7) do standardního
19" racku. Požadované montážní šrouby M3 x 4 mm, standardní rackové šrouby a šroubovák TX10 jsou součástí produktu. K montáži je dále potřeba
křížový šroubovák, který není součástí dodávky.

RBO B RACK PANEL 1

RBO B RACK PANEL 2

Montáž
KROK1

KROK 2

Modu RockBoard® MOD umístěte do montážního otvoru a pomocí
přibaleného šroubováku TX10 přišroubujte šrouby typu M3 x 4 mm
skrze montážní lištu do závitů na obou stranách modulu tak, abyste
zafixovali jeho polohu.

Rackový panel RockBoard® 19" umístěte do svého 19" racku a panel
připevněte pomocí křížového šroubováku a přibalených rackových
šroubů.

KROK 3

KROK 4

Oddělitelný přední panel modulu RockBoard® MOD je vyšší než 1U,
proto může nahoře nebo dole přesahovat nad nebo pod vaše ostatní
rackové jednotky. Pokud je to problém, tento přední panel můžete z
modulu MOD oddělat odšroubováním šroubů za pomocí křížového
šroubováku s hlavou typu PH2 Phillips. Objímky jackových konektorů
není třeba odmontovávat.

Jakmile je rackový panel RockBoard® 19" bezpečně připevněn, můžete
k modulu MOD připevnit kabely a začít ho používat.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.
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