
Silent Angel Forester F2 
 
A csomag tartalma 
 
1 db F2 
1 db tápkábel 
2 db 5,5mm x 2,5 mm DC tápcsatlakozó 
2 db 5,5mm x 2,1 mm DC tápcsatlakozó 
1 db angol nyelvű használati útmutató 
1 db garanciajegy 
 
Használatba vétel 
 
! Ellenőrizze és ha szükséges állítsa a megfelelő pozícióba a hálózati feszültség választó kapcsolót, 
amelyet az F2 hátlapján talál. 
 
Fali aljzat  
tápkábel  
5,5 mm x 2,5mm DC tápcsatlakozó - Z1 
5,5 mm x 2,5mm DC tápcsatlakozó - E1 
5,5 mm x 2,1mm DC tápcsatlakozó - M1, M1T, B1, B1T 
5,5 mm x 2,1mm DC tápcsatlakozó - N8 
 
Előlap 
 
Táp kimenet állapotjelző 
 
1. kimenet állapota!12V/3A" 
 Ha az 1. kimenet aktív és a kapcsolat megfelelő, zölden világít 
 Ha az 1. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít. 
 Ha az 1. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít 
 Ha nincs kimenő teljesítmény, akkor nem világít 
 
2. kimenet állapota!12V/1A" 
 Ha a 2. kimenet aktiv és a kapcsolat megfelelő, zölden világít 
 Ha a 2. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít. 
 Ha a 2. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít 
 Ha nincs kimenő teljestmény, akkor nem világít 
 
3. kimenet állapota!5 V/2A" 
 Ha a 3. kimenet aktív és a kapcsolat megfelelő, zölden világít 
 Ha a 3. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít. 
 Ha a 3. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít 
 Ha nincs kimenő teljesítmény, akkor nem világít 
 
4. kimenet állapota!5V/1A" 
 Ha a 4. kimenet aktiv és a kapcsolat megfelelő, zölden világít 
 Ha a 4. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít. 
 Ha a 4. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít 
 Ha nincs kimenő teljestmény, akkor nem világít 



 
Üzemi hőmérséklet figyelmeztető állapotjelző 
 
5.  Balra oldali jelzés 
 Ha a DC 5V kimenet üzemi hőmérséklete túlterhelt, sárgán világít 
 Ha a DC 5V kimenet üzemi hőmérséklete normális, vagy nincs hálózati jel, akkor nem világít. 
 
6. Jobb oldali figyelmeztető jelzés 
 Ha a DC 12V kimenet üzemi hőmérséklete túlterhelt, sárgán világít 
 Ha a DC 12V kimenet üzemi hőmérséklete normális vagy nincs hálózati jel, nem világít. 
 
Hátlap 
 
7. Speciálisan tervezett hőelvezető nyílások 
 Hatékonyan optimalizálja a Forester F2 hőelvezetési teljesítményét. 
 
Táp csatlakozás 
 
8. Ki/bekapcsoló gomb 
 
9. Biztosíték tartó (2 db biztosítékkal) 
 
10. AC bemenet 
 
Tápkábel bemenet 
 
DC kimenet 
 
11. 12V DC kimenet 1. port 
 12V DC kimenet, 3A maximális kimeneti áram (5,5 mm x 2,5mm DC csatlakozó, tű + 12V) 
 
12.  12V DC kimenet 2. port 
  12V DC kimenet, 1A maximális kimeneti áram (5,5 mm x 2,5mm DC csatlakozó, tű +12V) 
 
13.  5V DC kimeneti port 3 
  5V DC kimenet, 2A maximális kimeneti áram (5,5 mmx 2,5mm DC csatlakozó, tű + 5V) 
 
14.  5V DC kimeneti port 4 
  5V DC kimenet, 1A maximális kimeneti áram (5,5 mm x 2,5mm DC csatlakozó, tű + 5V) 
 
15.  5V DC kimeneti port 4 
  5V DC kimenet, 1A maximális kimeneti áram (USBA 2.0 - mama csatlakozó) 
 
16.  5V DC kimeneti port 3 
  5V DC kimenet, 2A maximális kimeneti áram (USBA 2.0 - mama csatlakozó) 
 
* AZONOS KIMENETRE NE CSATLAKOZTASSON EGYSZERRE ESZKÖZÖKET AZ USB ÉS 
DC KIMENETEKEN! 


