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Pokyny na umiestnenie prenosných počítačov do zariadenia 
Pokyny na umiestnenie prenosných počítačov do zariadenia LapCabby série V 
(Obrázok č.1) 
 
Ak chcete ODOMKNÚŤ predné dvierka, otočte kľúčom umiestneným na vrchnom paneli 
zariadenia LapCabby podľa schémy zobrazenej na zámku. 
Ak chcete ODOMKNÚŤ zadné dvierka, stlačte skrytú kľučku na spodnej strane vrchného 
panela zariadenia LapCabby. 
Ak chcete ZAMKNÚŤ zadné dvierka, najskôr zatvorte pravú časť zadných dvierok a potom 
ľavú. 
Ak chcete ZAMKNÚŤ predné dvierka, najskôr sa ubezpečte, že zadné dvierka sú starostlivo 
zatvorené. Potom zatvorte ľavú časť predných dvierok a následne pravú. Otočte kľúčom na 
vrchnom paneli zariadenia LapCabby podľa schémy zobrazenej na zámku. Takto bezpečne 
zamknete predné aj zadné dvierka. Skôr ako zamknete predné dvierka, zadné dvierka MUSIA 
byť zatvorené. 
 
Inštalácia prenosných počítačov do zariadenia LapCabby: 
1. Prenosné počítače vložte do drôtených priehradiek na ochranné gumené podložky. 
2. Napájacie adaptéry umiestnite do držiakov (podľa obrázka), ktoré sa nachádzajú 
v oddelenej zadnej časti zariadenia. Vnútorné rozmery priečinka sieťového adaptéra sú 68 (Š) 
x 61 (H) x 199 (V) mm (jeden priečinok je určený pre jeden sieťový adaptér).  
3. Káble napájacieho adaptéra preveďte otvormi v zadnom paneli zariadenia a zatlačením do 
príchytiek ich zaistite na mieste.  
4. Napájacie káble zapojte do prenosných počítačov a dĺžku káblov upravte tak, aby sa dala 
otvoriť zásuvka.  
5. Použite dodané upevňovacie prvky a podľa obrázka pripnite káble k drôteným 
priehradkám. 
6. Zástrčky hlavného vedenia adaptérov zapojte do zásuviek predlžovacích káblov. 
7. Kábel hlavného vedenia zariadenia LapCabby preveďte príslušným otvorom v zadných 
dvierkach.  
 
Poznámka: Dve kolieska zariadenia možno zablokovať proti pohybu. Keď zariadenie 
LapCabby umiestnite na požadované miesto, zablokujte ich stlačením nožného pedála. 
 
Pokyny na umiestnenie prenosných počítačov do zariadenia LapCabby série H 
(Obrázok č.2) 
 
Ak chcete ODOMKNÚŤ predné dvierka, otočte kľúčom umiestneným na vrchnom paneli 
zariadenia LapCabby podľa schémy zobrazenej na zámku. 
Ak chcete ODOMKNÚŤ bočné dvierka, stlačte páčku umiestnenú na vnútornej strane 
bočného panela nadol. 
Dvierka sa automaticky ZAMKNÚ, keď ich zatvoríte. Zatvorte predné dvierka a otočte 
kľúčom na vrchnom paneli zariadenia LapCabby podľa schémy zobrazenej na zámku. 
 
Inštalácia prenosných počítačov do zariadenia LapCabby: 
1. Prenosné počítače vložte do priehradiek. 
2. Napájacie adaptéry umiestnite do držiakov (podľa obrázka) (zariadenie 16H má držiaky na 
jeden adaptér, zariadenie 32H má držiaky na dva adaptéry). Ubezpečte sa, že napájacie 
adaptéry sa nachádzajú na správnej strane, aby otvory zodpovedali priehradkám, ktoré sú v 
prevádzke. Vnútorné rozmery priečinka sieťového adaptéra sú 300 (Š) x 66 (H) x 68 (V) (dva 



sieťové adaptéry na jeden priečinok). 
 
3. Káble sieťového adaptéra preveďte otvorom v bočnom paneli zariadenia a zatlačením 
do príchytiek ich zaistite na mieste. 
4. Napájacie káble zapojte do prenosných počítačov. 
5. Dĺžku káblov upravte tak, aby sa priehradky dali otvárať, a prichyťte ich k jednotlivým 
priehradkám. 
6. Zástrčky hlavného vedenia adaptérov zapojte do zásuviek predlžovacích káblov. 
7. Kábel hlavného vedenia zariadenia LapCabby preveďte plastovým otvorom v dvierkach. 
 
Poznámka: Dve kolieska zariadenia možno zablokovať proti pohybu. Keď zariadenie 
LapCabby umiestníte na požadované miesto, zablokujte ich stlačením nožného pedála. 
 
Pokyny na umiestnenie prenosných počítačov do zariadenia LapCabby série Mini 
(Obrázok č.3) 
 
Ak chcete ODOMKNÚŤ predné dvierka, otočte kľúčom umiestneným na vrchnom paneli 
zariadenia LapCabby podľa schémy zobrazenej na zámku. 
Ak chcete ODOMKNÚŤ zadné dvierka, stlačte skrytú kľučku na spodnej strane vrchného 
panela zariadenia LapCabby. 
Ak chcete ZAMKNÚŤ zadné dvierka, najskôr zatvorte pravú časť zadných dvierok a potom 
ľavú. 
Ak chcete ZAMKNÚŤ predné dvierka, najskôr sa ubezpečte, že zadné dvierka sú starostlivo 
zatvorené. Potom zatvorte ľavú časť predných dvierok a následne pravú. Otočte kľúčom na 
vrchnom paneli zariadenia LapCabby podľa schémy zobrazenej na zámku. Takto bezpečne 
zamknete predné aj zadné dvierka. Skôr ako zamknete predné dvierka, zadné dvierka MUSIA 
byť zatvorené. 
 
Inštalácia prenosných počítačov do zariadenia LapCabby série Mini: 
1. Prenosné počítače vložte do farebných priehradiek (jedna priehradka je určená pre dva 
prenosné počítače). 
2. Napájacie adaptéry umiestnite do držiakov (podľa obrázka), ktoré sa nachádzajú 
v oddelenej zadnej časti zariadenia. 
Upozornenie: Zariadenie LapCabby série Mini je určené na používanie s mini prenosnými 
počítačmi/netbookmi a mini sieťovými adaptérmi. 
Vnútorné rozmery priečinka sieťového adaptéra sú 41 (Š) x 90 (H) x 195 (V) mm (jeden 
priečinok je určený pre dva sieťové adaptéry, jedno oddelenie je určené pre desať sieťových 
adaptérov). 
3. Káble sieťového adaptéra preveďte otvormi v zadnom paneli zariadenia a zatlačením do 
príchytiek ich zaistite na mieste. 
4. Napájacie káble zapojte do prenosných počítačov a dĺžku káblov upravte tak, aby sa dala 
otvoriť zásuvka. 
5. Káble upevnite (podľa obrázka) do príslušných príchytiek na jednotlivých priehradkách. 
6. Zástrčky hlavného vedenia adaptérov zapojte do zásuviek predlžovacích káblov. 
7. Kábel hlavného vedenia zariadenia LapCabby preveďte príslušným otvorom v zadných 
dvierkach.  
 
Poznámka: Dve kolieska zariadenia možno zablokovať proti pohybu. Keď zariadenie 
LapCabby umiestníte na požadované miesto, zablokujte ich stlačením nožného pedála. 
 



PONastavenie a prevádzkové pokyny 
Power 7 je sedemdňový časovač, ktorý prostredníctvom ponuky umožňuje automaticky nabiť 
prenosné počítače uložené zariadení LapCabby. Dobíjanie by malo prebiehať v noci, keď 
platia nižšie sadzby za odber energie. To znamená, že počas bežných vyučovacích hodín 
zariadenie LapCabby spotrebuje minimálne množstvo energie (pokiaľ sa manuálne 
neaktivuje funkcia nabíjania). 
 
Systém Power 7 zároveň zapína jednotlivé predlžovacie káble v určitom poradí, aby nedošlo 
k preťaženiu. Ak sa prívod elektrickej energie počas nabíjania preruší, pri opätovnej dodávke 
sa nabíjanie obnoví a skončí v nastavenom čase. 
 
Nastavenie systému Power 7 
1. Zástrčku kábla hlavného vedenia zapojte do vhodnej zásuvky a zapnite zariadenie. Displej 
sa rozsvieti a zobrazí položky Day (Deň), Time (Čas) a Date (Dátum). (Údaje o dni, čase a 
dátume nemusia byť po zapnutí zariadenia správne.) 
 
2. Ak chcete nastaviť systém Power 7, postupujte podľa pokynov nižšie. 
 
Súčasne stlačte tri tlačidlá a na niekoľko sekúnd ich podržte, kým sa na displeji nezobrazí 
položka Settings Menu (Ponuka nastavení). Po pár sekundách nastane zmena a zobrazí sa 
položka Set time (Nastaviť čas). Tlačidlami „+“ a „–“ nastavte správny čas. (Keď tlačidlo 
podržíte dlhšie, po ôsmich sekundách sa rýchlosť zmeny zvýši.)  
Časovač používa 24-hodinový časový formát. Po nastavení požadovaného času raz stlačte 
stredné tlačidlo. 
 
Na displeji sa zobrazí položka Set date (Nastaviť dátum). Ak dátum nie je správny, použite 
tlačidlá „+“ a „–“ a upravte ho. Po nastavení požadovaného dátumu raz stlačte stredné 
tlačidlo. 
 
Na displeji sa zobrazí položka Set day (Nastaviť deň). Ak deň nie je správny, použite tlačidlá 
„+“ a „–“ a upravte ho. Po nastavení požadovaného dňa raz stlačte stredné tlačidlo. 
 
Na displeji sa zobrazí položka Start (Štart) a údaje o dni a čase. Použitím tlačidiel „+“ a „–“ 
nastavte čas začatia nabíjania. Odporúčaný čas je 01:00:00 (jedna hodina ráno). Je to 
predvolené nastavenie. Po nastavení požadovaného času raz stlačte stredné tlačidlo. 
 
Na displeji sa zobrazí položka Duration (Trvanie) a údaje o dni a čase. V tomto kroku 
zadáte, ako dlho má trvať čas nabíjania. Odporúčaný čas je sedem hodín (07:00:00). Je to 
predvolené nastavenie. Po nastavení požadovaného času raz stlačte stredné tlačidlo. 
 
Na displeji sa zobrazí položka Start (Štart), údaje o ďalšom dni a čase. Proces nastavenia 
jednoducho zopakujte pre každý deň, kým nebudú mať všetky dni nastavený čas začatia 
nabíjania a trvania nabíjania. 
Tip: Ak chcete predísť nepotrebnému nabíjaniu, položky Saturday (Sobota) a Sunday 
(Nedeľa) nastavte na čas 00:00:00 a položku Duration (Trvanie) na čas 00:00:00. Súčasným 
stlačením dvoch vonkajších tlačidiel a ich následným uvoľnením nastavíte na displeji čas 
00:00:00. 
 
Ubezpečte sa, že položka Monday (Pondelok) je nastavená takto: Start time (Čas začatia) na 
01:00:00 a Duration (Trvanie) na 07:00:00. Tak zaistíte, že všetky prenosné počítače budú 



na ďalší školský deň úplne nabité a pripravené na používanie. Po nastavení všetkých 
požadovaných časov a trvaní raz stlačte stredné tlačidlo. 
 
Na displeji sa zobrazí položka Man charge time (Čas manuálneho nabíjania), ktorá sa 
vzťahuje na čas trvania manuálneho nabíjania. Nastavte ho na 02:00:00. Je to predvolené 
nastavenie. Väčšina moderných prenosných počítačov sa počas tejto doby nabije, v prípade 
potreby ju však možno zmeniť. Ak sa nabíjanie prenosných počítačov vyžaduje aj počas 
bežných vyučovacích hodín, možno ho jednoducho aktivovať. (Podrobnosti uvádzame ďalej 
v dokumente.) Po nastavení požadovaného času raz stlačte stredné tlačidlo. 
 
V prípade zariadení LapCabby určených na používanie v Spojenom kráľovstve sa na displeji 
zobrazí položka Daylight saving on (Letný čas zapnutý). Táto položka by mala byť vždy 
nastavená na možnosť On (Zapnuté). Ak ju chcete vypnúť, stlačte tlačidlo „+“ alebo „–“ . Po 
zadaní požadovaného nastavenia raz stlačte stredné tlačidlo.  
V prípade zariadení LapCabby určených na používanie mimo Spojeného kráľovstva prejdite 
priamo na ďalší krok. 
 
Nastavili ste časovač systému Power 7. Na displeji by sa mali zobrazovať správne údaje o 
dni, čase a dátume. Ak potrebujete zmeniť nastavenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených 
údajov, podľa pokynov uvedených na začiatku súčasne stlačte všetky tri tlačidlá a 
prechádzajte späť v ponuke možností. Z ponuky možností môžete kedykoľvek odísť 
stlačením a podržaním stredného tlačidla na pár sekúnd. 
 
Čas manuálneho nabíjania môžete aktivovať kedykoľvek počas vyučovacích hodín. Stačí na 
pár sekúnd súčasne podržať dve vonkajšie tlačidlá. Na displeji sa zobrazí položka Manual 
charge (Manuálne nabíjanie) a tiež čas trvania, ktorý ste nastavili predtým (02:00:00). Čas sa 
bude odpočítavať dovtedy, kým neuplynie nastavená doba nabíjania. Pri aktivovaní budete 
počuť kliknutia s niekoľko sekundovým odstupom. Ide o postupné zapínanie predlžovacích 
káblov, ako bolo uvedené vyššie. Na každom predlžovacom kábli sa rozsvieti červené svetlo. 
Ak chcete vypnúť manuálne nabíjanie, kedykoľvek stlačte stredné tlačidlo a na pár sekúnd ho 
podržte. 
 
Kliknutia možno počuť aj vtedy, keď sa zariadenie zapína na režim nočného nabíjania. 
Rovnako sa načerveno zasvietia svetlá na predlžovacom kábli. Na displeji sa zobrazí položka 
Charging (Prebieha nabíjanie). 
 
Počas nočného režimu nabíjania možno nabíjanie zastaviť stlačením stredného tlačidla na 
niekoľko sekúnd. Na displeji sa zobrazí položka Pause Charging? (Pozastaviť nabíjanie?). 
Možnosť Yes (Áno) alebo No (Nie) môžete zvoliť použitím tlačidiel „+“ alebo „–“. Ak 
zvolíte možnosť Yes (Áno), v pravom hornom rohu displeja sa zobrazí znak P. Ak chcete 
obnoviť nabíjanie, stlačte stredné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí položka Enable charge 
(Aktivovať nabíjanie). Pomocou tlačidiel „+“ a „–“ uskutočnite výber. Ak tak nespravíte do 
30 sekúnd, prepne sa späť na možnosť Charging (Prebieha nabíjanie). 
 
Auxiliary Power Supply (Pomocné napájanie) je výrobné nastavenie, ktoré napája 
elektrickú zásuvku vnútri zariadenia LapCabby. Táto zásuvka sa začne napájať len vtedy, ak 
neprebieha nabíjanie, napr. počas bežných vyučovacích hodín. Zostane sa napájať len vtedy, 
ak je aktivované manuálne nabíjanie. 
 
Dôležitá poznámka: V režime nočného napájania sa pomocná zásuvka vypne s cieľom šetriť 



energiu. Do tejto zásuvky by ste nemali zapájať zariadenia vyžadujúce neprerušovanú 
dodávku elektrickej energie. Pomocná zásuvka sa aktivuje po ukončení režimu nočného 
napájania. 
 
Upozorňujeme, že s výnimkou použitia funkcie Pause (Pozastaviť) počas režimu nočného 
nabíjania nemožno program časovača prerušovať. 
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