
                                                                                   Návod k obsluze
G866A - Laboratorní zdroj Korad KD3005D 30V 5A

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

VAROVNÉ SYMBOLY 

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které musí být během servisu a 
skladování sériových laboratorních zdrojů KD3000 a KD6000 dodrženy. Přečtěte si následující 
poznámky, abyste zajistili svou vlastní bezpečnost a udržujte nejlepší podmínky skladování pro
laboratorní zdroje napájení řady KD3000 a KD6000.

Následující varovné symboly se mohou objevit v následující uživatelské příručce i v instrukcích 
pro napájecí jednotku patřící k dané sérii.

VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ Vysoké napětí 

 NEBEZPEČÍ Nízké napětí

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY 

Neblokujte přívody chladicího ventilátoru.

Vyvarujte se škodlivých faktorů a nesprávné manipulace, které mohou poškodit zařízení.

Nepokoušejte se zařízení opravit, pokud k tomu nejste vyškoleni. 

VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 

110V / 120V / 220V / 230V 50/60 Hz

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, připojte k zařízení napájecí kabel, zásuvka musí být
vybavena účinným uzemněním.

Charakteristika pojistek 
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Aby nedošlo k nebezpečí, vyměňte pojistku za určený typ jmenovité hodnoty. Před výměnou 
pojistky odpojte napájecí kabel. Před výměnou pojistky se ujistěte, že příčina jejího spálení 
nepřetrvává

Voltmetr označuje nastavenou hodnotu výstupního napětí.

Označuje také nastavenou hodnotu přepěťové ochrany výstupního napětí

Indikátor provozního režimu 

● Indikátor přetížení OCP - Když je tato funkce aktivována, rozsvítí se dioda. 

● C.C je indikátor režimu konstantního výstupního proudu. Pokud je vybrán rozsvítí se LED 
C.C. 

● C.V je indikátor režimu stejnosměrného výstupního napětí. Pokud je vybrán rozsvítí se LED 
C.V 

● LOCK je indikátorem nastavení zámku

Nastavení napětí a proudu pomocí knoflíku 

Napájení funguje ve 2 režimech: Napětí, Proud 

Režim 1: Před nastavením stiskněte knoflíky pro nastavení úrovně aktuálního napětí. 

Režim 2: nastavit přímo, není třeba stisknout číselník. Tyto 2 režimy lze přesunout stisknutím 
současně na 2 sekundy knoflíku pro nastavení napětí a knoflíku pro nastavení proudu.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



Režim 1

Knoflík pro nastavení napětí: Během nastavení upravte napětí 
nastavení

Nastavte knoflík pro nastavení napětí a měřič napětí bude blikat, 
výstupní napětí lze změnit nastavením knoflíku. Poté lze změnit 
rozlišení otáčením knoflíku. Zmáčkněte jej a změňte rozlišení 
regulace napětí;

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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