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Pokyny pro montáž zásuvek keystone typové řady HDLA iSocket
1. Při montáži keystone zásuvek je nutné klást důraz na tyto podmínky:
 montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou
 připevnění do instalační krabice se provádí přes plechový rámeček přístroje dvěma šrouby Ø 3 mm
 pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů je nutné použít vícenásobné krabice, které mají rozteč středů
71 mm, zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 42 mm
 vložíme keystone modul do otvoru plechového rámečku (obr. 1)
 keystone moduly mohou být HDMI, RJ45, SAT, USB
2. Dokončení montáže keystone zásuvek:
 zásuvku namontujeme do elektroinstalační krabice
 na kovový rámeček zásuvky položíme skleněný rámeček a zajistíme krytem konektoru pomocí šroubu (obr. 2)
 u skleněného rámečku dotahujeme šrouby utahovacím momentem 0,05 Nm, při větší utahovací síle může dojít
k prasknutí skleněného rámečku
obr. 1

obr. 2

keystone moduly HDMI, RJ45, SAT, USB

Údržba:
Keystone zásuvka nevyžaduje žádnou údržbu!
Kryty zásuvky nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín,
aceton apod.).
Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona
o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.
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Instructions for installation of modular outlets typeline HDLA iSocket
1. During installation of the modular outlets, the following conditions must be observed:
 Mounting box must be placed flush with the plaster
 The modular outlet is fastened in the mounting box though a sheet-metal frame by means of two screws of
3 mm diameter
 To install multiple fitting assemblies, it is necessary to use multiple boxes with the spacing of centres of 71 mm
 It is recommended to place the modular outlets in the mounting boxes at the approximate depth of 42 mm
 Put the modular outlets into the sheet-metal frame (Fig. 1)
 Modular outlets can be HDMI, RJ45, SAT, USB
2. Finishing the modular outlets:
 Put the metal frame with modular outlets into the mounting box and secure it by tightening two screws
 Set the glass frame onto the modular outlet, insert connection part and secure it by tightening the screw
(Fig. 2)
 Take extra caution when mounting into Glass frames, tighten screws with a torque of 0,05 Nm, full tightening
can create material stress and eventually cause breaking of Glass frame.
Fig. 1

Fig. 2

Modular outlets HDMI, RJ45, SAT, USB

Maintenance:
The modular outlets device do not require any maintenance!
Device covers must never be wiped or washed by abrasive cleaning cloths or aggressive chemicals (petrol, acetone, etc.)
may be used on them.
The product contains no hazardous substances; after expiration of its service life, it must be handled in conformity with
the waste act in force or pertinent related regulations.
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