Инсталация и работа

Ръководство на
потребителя
PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

Инсталирането на AVR е лесно като следвате
стъпките по-долу. НЕ включвайте лазерен принтер,
копирна машина, нагревател, прахосмукачка и
други електрически устройства в AVR. Енергията, от
която се нуждаят тези устройства, ще претовари и
вероятно ще повреди оборудването.

Свързване с компютър

Включване/изключване

Свържете компютър, монитор и външно
устройство за съхранение (Zip устройство, Jass
устройство, Tape устройство и др.) В изходния
контакт върху AVR.

Натиснете бутона за включване/изключване,
за да включите AVR. Натиснете бутона за
включване и изключване отново, за да
изключите AVR.

Инспекции
Извадете AVR от опаковката и инспектирайте
за повреди в резултат от транспортирането.
Ако се установи повреда, опаковайте
оборудването отново и го върнете в мястото
на закупуване.

Поставяне
Инсталирайте AVR в защитена среда, която
осигурява достатъчен поток на въздух около
оборудването и е без прекомерно запрашаване,
корозивни пари и електропроводими
замърсители. НЕ използвайте AVR в среда с
прекалено висока околна температура или
влажност.

АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА
НАПРЕЖЕНИЕТО

BG

Важни инструкции за
безопасност Запазете тези
инструкции
ВНИМАНИЕ!
Прочетете следната информация внимателно и запазете
това ръководство за бъдещи справки. Неспазването на
тези съобщения за безопасност може да застраши живота
или здравето, както и функционирането на оборудването и
безопасността на Вашите данни.

Описание на системата
1. Бутон за вкл./изкл.и прекъсвач
2. Зелен индикатор: Нормален режим
3. Жълт индикатор Режим на променлив ток: на AVR

Спецификация
МОДЕЛ
КАПАЦИТЕТ

5. Червен индикатор: Претоварване

ВХОД

6. Изходни контакти

ДИСПЛЕЙ

● За да се намали рискът от пожар, сменете с
предпазител от същия тип.
● Сумата от обратния ток на AVR и на свързаното
оборудване не трябва да надвишава 3,5mA.

Честота

Обхват на
напрежението

Единично
220VAC+6%/-10%

Като при входовете

Ново тегло

Работна
температура
Работна
влажност

Симптом

Възможна
причина

Решение

AVR се
изключва след
няколко секунди
и защита на
прекъсвача.

1. Късо
съединение на
AVR изхода.

Изключете своя
компютър от AVR,
след което
натиснете
прекъсвача.

50Hz

Като при входовете

Изходи

РАБОТНА СРЕДА

220VAC

Форма на
вълната
LED

Ако AVR не функционира както трябва, първо
вижте следните точки.

1000VA/600W

Честота

Размери
(ДxШxВ)

ФИЗИЧЕСКА

● Риск от токов удар. Не отстранявайте капака. Вътре
няма части, които се обслужват от потребителя.
Обслужването да се извършва само от квалифицирани
техници.

VA/W

Фаза

7. Вход за променлив ток
ИЗХОД

● Риск от токов удар. Източниците на променлив ток
трябва да се изключат, за да се премахне
напрежението в оборудването преди обслужване.

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

Напрежение

4. Червен индикатор: Свръхнапрежение

Отстраняване на
неизправности

Включване, AVR, свръхнапрежение,
претоварване
215x111x135(mm)
3,46KG

Червеният
индикатор свети
и няма изходен
сигнал.

2. Претоварване

Пренапреже
ние на AVR

Проверете дали
напрежението
съответства на
посочения в
характеристиките
капацитет на AVR.

Претоварва
не на AVR

Проверете дали
натоварването
съответства на
посочения в
характеристиките
капацитет на AVR.

4 SCHUKO
0 - 40°C
0 - 90%

Червеният
индикатор
свети и
предпазителят
е със защита.

