Paigaldamine ja talitlus

Kasutusjuhend
PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

AVR-i paigaldamine on lihtne, kui järgite alltoodud
samme. ÄRGE ühendage AVR-iga laserprinterit,
koopiamasinat, kütteseadet ega mõnda muud suurt
elektriseadet. Need seadmed tarbivad palju energiat,
mis põhjustab varutoiteallika ülekoormuse ja võib
seda kahjustada.

Arvuti ühendamine

Vajutage sees/väljas nuppu

Ühendage oma arvuti, monitor ja välise toitega
andmesalvestusseadmega (Zip-draiv, Jass-draiv,
lindidraiv jne.) Väljundpesadesse AVR-i ülaosas.

Vajutage toitelülitit, et AVR sisse/välja lülitada.
Vajutage uuesti toitelülitit, et AVR välja lülitada.

Kontrollimine
Eemaldage AVR pakendist ja kontrollige seda
võimalike transportimiskahjustuste suhtes.
Kahjustuse korral pakkige seade uuesti kasti ja
tagastage ostukohta.

Paigutus
Paigaldage AVR kaitstud keskkonda, kus on
tagatud piisav õhuringlus seadme ümber ja pole
liigset tolmu, söövitavaid aure ega juhtivaid
saasteosakesi. ÄRGE kasutage AVR-i keskkonnas,
kus on kõrge temperatuur ja niiskus.

AUTOMAATNE VOOLUPINGE
REGULEERIMINE

ET

Tähtsad ohutusjuhised
Hoidke need juhised alles

Süsteemi kirjeldus
1. Sees/väljas toitelüliti ja kaitselüliti

ETTEVAATUST!
Lugege hoolikalt järgmist teavet ja hoidke see juhend
edaspidiseks kasutamiseks alles. Nende ohutusteatiste
eiramine võib ohustada elu või tervist ning kahjustada
seadme funktsionaalsust ja teie andmete turvalisust.

2. Roheline LED indikaator: tavarežiim
3. Kollane LED indikaator: AC AVR-režiim

Spetsifikatsioon
MUDEL
MAHUTAVUS

4. Punane LED indikaator: ülepinge
5. Punane LED indikaator: ülekoormus

SISEND

6. Väljundpesad
7. AC sisend

● Elektrilöögi oht. Seadme lõplikuks väljalülitamiseks enne
selle hooldamist tuleb lahti ühendada vahelduvvoolu
allikad.

EKRAAN

● Tuleohu vähendamiseks asendage kaitsmed ainult sama
tüüpi kaitsmetega.
● AVR-i ja ühendatud seadmete lekkevoolude summa ei tohi
ületada 3,5 mA.

VA/W

1000VA/600W

Pinge

220VAC

Sagedus

50Hz

Faas

Üksik

KESKKOND

220VAC+6%/-10%

Sagedus

Sama kui sisend

Lainekuju

Sama kui sisend

LED
Mõõtmed
(PxLxK)

FÜÜSILINE

● Elektrilöögi oht. Ärge eemaldage katet. Seade ei sisalda
kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldustoimingute
teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud hoolduspersonali
poole.

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

Pingevahemik

VÄLJUND

Tõrkeotsing
Kui AVR-il esineb tõrkeid, kontrollige kõigepealt
järgmist.

Vea tunnused
AVR lüliitub
mõne sekundi
pärast välja ja
kaitselüliti jääb
sisse.

Võimalik põhjus

1. AVR-i väljund
on lühistatud.
2. Ülekoormus

Toide sees , AVR , Ülepinge, Ülekoormus
215x111x135 (mm)

Netokaal:

3,46KG

Väljundid

4 SCHUKO

Töötemperatuur

0 - 40°C

Tööniiskus

0 - 90%

Lahendus

Ühendage arvuti
AVR-ist lahti ja
seejärel vajutage
kaitselülitit.

Punane LED
indikaator
helendab ja
väljund puudub.

AVR-i
ülepinge

Veenduge, et
pinge vastab
spetsifikatsioonis
määratletud AVR-i
jõudlusele.

Punane
valgusdiood
helendab ja
kaitse on sees.

AVR-i
ülekoormus

Veenduge, et
koormus vastab
spetsifikatsioonis
määratletud
AVR-i jõudlusele.

