
deXy 2
Podstavec pod monitor



deXy 2 Výrobok Užívateľská príručka

Kábel USB 3.2 Gen 1

Výrobok deXy 2 ..................................................1 kus
Kábel USB 3.2 Gen 1 .........................................1 kus
Užívateľská príručka ...........................................1 kus

SKBalenie obsahuje



Pevná štruktúra s nosnosťou až 25 kg
Nastaviteľná šírka
Priestor na ukladanie klávesnice a myši
Obojstranné konzoly maximalizujú využiteľnosť priestoru
Vstavaný stojan na mobilný telefón / tablet
Malá veľkosť s patentovaným dizajnom pre zníženie ceny 
dopravy

Materiál: Plast + kov
Rozmery výrobku:
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. Zo škatule vyberte nabíjaciu stanicu a skontrolujte 
obsah balenia.
2. Otvorte konzoly a pripevnite ich podľa vašich potrieb. 
(celkove sú na výber štyri stupne).

S nastaviteľnými 
konzolami

Pohľad spredu

Sprievodca inštaláciou:



3. Najprv k podstavcu pripojte nabíjačku a USB kábel. 
Potom USB kábel pripojte k notebooku. Teraz máte prístup 
k externým zariadeniam.

Typ-A Externé zariadenie Typ-C Externé zariadenie

USB3,2 dátový kábel



4. Môžete využiť vstavaný stojan na mobilný telefón/ tablet 
alebo priestor v smart zásuvke.

Vstavaný stojan na mobilný telefón / tablet a úložná 
zásuvka



5. Monitor postavte na podstavec. Teraz si môžete 
výrobok užívať.



Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, 
v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch 
Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, 
batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať 
oddelene v rámci triedeného odpadu. Nedávajte tieto výrobky 
do netriedeného komunálneho odpadu

VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok 
EVOLVEO deXy2 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré 
sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je 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, Hongkong
Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
www.evolveo.com
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez 
predošlého upozornenia.


