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ATS-12CB/ATS-35CB 
СУМКИ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ПЕРЕДАВАЧІВ І ПРИЙМАЧІВ СИСТЕМИ ATS-20 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ   

 
 
 

1. Призначення 

                                                                                            
 

Cумки ATS-12CB і ATS-35CB призначені для  
зберігання, транспортування та заряджання 
передавачів ATS-20T та приймачів ATS-20R системи 
передачі голосових повідомлень ATS-20. Сумка 
ATS-12CB розрахована на 12 пристроїв, сумка ATS-
35CB – на 35 пристроїв. В комплект сумки входить 
блок живлення з адаптером вилки. 

 
 

 

2. Опис конструкції 
 

  
1. Адаптер вилки блока живлення. 
2. Блок живлення. 
3. Роз’єм низьковольтного виходу блока живлення. 
4. Відсік для заряджання. 
5. Слот заряджання одного приймача або передавача.   
6. Світлодіодний індикатор статусу заряджання. 
7. Вхідний роз’єм низьковольтного живлення. 
 
 

3. Важливі зауваження 
 

• Обладнання відповідає всім Вимогам ЄС і має відповідні позначення. 

• Обладнання придатне для використання тільки в приміщеннях при температурі 0...40°С. Захищайте 
обладнання від прямого потрапляння води, високої вологості і високих температур. 

• Блок живлення підключається до мережі з небезпечною напругою. Сервіс повинен здійснюватись 
тільки кваліфікованим персоналом. В іншому випадку є ризик ураження електричним струмом. 

• Не використовуйте відсік для заряджання і негайно відключіть блок живлення від мережі, якщо 
передавач або приймач візуально пошкоджені, якщо вони могли стати дефектними після падіння, 
удару тощо, або якщо спостерігається аномалії в процесі заряджання. 

• Для чищення використовуйте суху, м'яку тканину; не використовуйте воду або хімічні речовини. 

• На обладнання, яке використовувалось з порушенням норм експлуатації, або його сервіс 
здійснювався неуповноваженим персоналом, гарантія не поширюється. 

• Утилізація обладнання має здійснюватись згідно екологічних норм у відповідних місцях. 
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4. Порядок заряджання 
 
1) Під’єднайте відповідний адаптер вилки (1) до блоку живлення (2). Для зняття адаптеру натисніть на 
зажим (див. пунктирні стрілки на малюнку). 
2) Під’єднайте роз’єм низьковольтного виходу блока живлення (3)  до роз’єму низьковольтного 
живлення (7) на боковій частині секції зарядки (4). 
3) Під’єднайте блок живлення (2) до мережі живлення змінного струму 230 В 50 Гц. Блок живлення (2) і 
секція заряджання (4) вмикаються. 
4) Вставте передатчик або приймач в слот для заряджання (5) дисплеями наперед. Коли пристрій 
вставлено світлодіодний індикатор статусу заряджання (6) загоряється:  
ЧЕРВОНИЙ колір світіння – відбувається процес заряджання;  
ЗЕЛЕНИЙ колір світіння – пристрій повністю заряджено.  
5) Після повного заряджання видаліть пристрій зі слоту для заряджання (5). 
 
ВАЖЛИВО! Слідкуйте, щоб під час заряджання кришка сумки була відкритою. В іншому випадку 
заряджувані пристрої можуть вийти з ладу від перегрівання.   
 
 
 

5. Технічні характеристики 
 
Час заряджання: приблизно 6 год (в залежності від початкового заряду батареї). 
Живлення секції заряджання: 5 В/4А від блока живлення (в комплекті), під’єднаного до мережі 100…240 
В, 47…63 Гц. 
Температура навколишнього середовища: 0…40°C. 
Розміри, вага: 
ATS-12CB - 350 х 110 х 120 мм, 1.1 кг 
ATS-35CB - 420 х 140 х 250 мм, 3.0 кг. 


