
deXy 2
Podstavec pod monitor



deXy 2 Výrobek Uživatelská příručka

Kabel USB 3.2 Gen 1 

Výrobek deXy 2 .................................................1 kus
Kabel USB 3.2 Gen 1 ........................................1 kus
Uživatelská příručka ..........................................1 kus

CZBalení obsahuje



Bytelná struktura s nosností až 25 kg
Nastavitelná šířka
Prostor pro ukládání klávesnice a myši
Oboustranné konzole maximalizují využitelnost prostoru
Vestavěný stojan na mobilní telefon / tablet
Malá velikost s patentovaným designem pro snížení 
ceny dopravy

Materiál: Plast + kov
Rozměry produktu:
a. 420 x 200 x 80 mm
b. 470 x 200 x 80 mm
c. 520 x 200 x 80 mm

Vlastnosti

Technické údaje



1. Vyjměte z krabice nabíjecí stanici a zkontrolujte obsah 
balení.
2. Otevřete konzole a připevněte je podle vašich potřeb. 
(celkem je na výběr ze čtyři stupňů).

S nastavitelnými 
konzolemi

Pohled zepředu

Průvodce instalací:



3. První k podstavci připojte nabíječku a USB kabel. 
Poté připojte USB kabel k notebooku. Nyní máte přístup 
k externím zařízením.

Typ-A Externí zařízení Typ-C Externí zařízení

USB3,2 datový kabel



4. Můžete využít vestavěný stojan na mobilní telefon/ 
tablet nebo prostor ve smart zásuvce.

Vestavěný stojan na mobilní telefon / tablet a úložná 
zásuvka



5. Postavte monitor na podstavec. Nyní si můžete 
výrobek užívat.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, 
v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech 
Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická 
zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti 
likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte 
tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek 
EVOLVEO deXy2 splňuje požadavky norem a předpisů, které 
jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na
ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
www.evolveo.com
Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.


