Montavimas ir naudojimas

Naudotojo instrukcija
PowerMust 1060 (1 000 VA) AĮR,
Schuko

AĮR įrengti labai paprasta – tereikia atlikti toliau
pavaizduotus veiksmus. Atkreipkite dėmesį: NEJUNKITE
prie AĮR lazerinių spausdintuvų, kopijavimo aparatų,
šildytuvų, dulkių siurblių arba kitų didelių elektros
prietaisų. Šių prietaisų energijos poreikiai yra pernelyg
dideli, todėl jie gali perkrauti ir sugadinti įrenginį.

Kompiuterio jungtis

Įjungimas / išjungimas

Prijunkite kompiuterį, monitorių ir bet kokius
duomenų saugojimo prietaisus (ZIP diskus, JASS
diskus, grotuvus ir pan.) prie AĮR viršuje esančių
išvesties lizdų.

Norėdami įjungti AĮR, paspauskite įjungimo
jungiklį. Norėdami AĮR išjungti, dar kartą
paspauskite įjungimo jungiklį.

Patikrinimas
Išimkite AĮR iš jo pakuotės ir patikrinkite, ar
gabenimo metu jis nebuvo apgadintas. Pastebėję
kokių nors apgadinimo požymių, vėl supakuokite
įrenginį ir grąžinkite jį į pardavimo vietą.

Pastatymas
Įrenkite AĮR saugioje vietoje, kurioje nebūtų daug
dulkių ir aplink įrenginį galėtų laisvai cirkuliuoti oras;
patalpoje neturi būti daug dulkių, korozinių garų ir
elektrai laidžių teršalų šaltinių. NENAUDOKITE AĮV
aukštos oro temperatūros arba didelio santykinio
oro drėgnumo aplinkoje.

AUTOMATINIS ĮTAMPOS REGULIAVIMAS
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Svarbios saugos taisyklės
Neišmeskite šios instrukcijos

Sistemos aprašas
1) Įjungimo / išjungimo jungiklis ir pertraukiklis

ĮSPĖJIMAS!
Įdėmiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją ir išsaugokite
šią instrukciją, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti.
Nepaisant šių saugos taisyklių, gali kilti pavojus gyvybei arba
sveikatai, taip pat gali būti sugadintas prietaisas arba prarasti
Jūsų duomenys.

2) Žalias šviesos diodas: įprastas režimas
3) Geltonas šviesos diodas: Kintamosios srovės AĮR režimas

Techniniai duomenys
MODELIS
GALIA

4) Raudonas šviesos diodas: viršįtampis
5) Raudonas šviesos diodas: perkrova

ĮVESTIS

6) Išvesties lizdai
7) KS įvesties lizdas
IŠVESTIS

● Elektros smūgio pavojus. Norint pašalinti prietaiso įtampą
prieš atliekant techninę priežiūrą, privaloma atjungti KS
šaltinius.

RODINYS

FIZINIAI DUOMENYS

● Elektros smūgio pavojus. Nenuimkite dangčio. Viduje nėra
dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats
naudotojas. Techninės priežiūros darbus patikėkite
kvalifikuotiems specialistams.
● Norėdami sumažinti gaisro pavojų, saugiklius keiskite tik to
paties tipo saugikliais.
● AĮR elektros nuotėkio ir prijungtos įrangos suma neturi
viršyti 3,5 mA.

PowerMust 1060 (1 000 VA) AĮR, Schuko

VA/W

1 000 VA / 600 W

Įtampa

220 Vac

Dažnis

50 Hz

Fazė

Vienas

Įtampos
diapazonas
Dažnis

Toks pats, kaip ir įvesties

Bangos forma

Toks pats, kaip ir įvesties

ŠVIESOS
DIODAS

Įjungimas, AĮR, viršįtampis, perkrova

Matmenys
(IxPxA)

215 x 111 x 135 (mm)

Bendrasis svoris
Lizdai

APLINKOSAUGA

220 VAC + 6 % / -10 %

Darbo aplinkos
temperatūra
Darbo aplinkos
drėgnumas

3,46 kg

Trikčių šalinimas
Jeigu AĮR tinkamai neveikia, pirmiausiai perskaitykite
toliau nurodytus punktus.

Požymis

Galima
priežastis

Po kelių
sekundžių AĮR
išsijungia,
suveikia grandinės
pertraukiklis.

1) AĮR išvesties
lizde įvyko
trumpasis
jungimas.
2) perkrova

Atitaisymo
būdas
Atjunkite kompiuterį
nuo AĮR, tada
paspauskite
pertraukiklį.

Šviečia raudonas
šviesos diodas,
netiekiama
energija.

AĮR
viršįtampis

Įsitikinkite, ar
įtampa atitinka AĮR
vertę, nurodytą
techninių
duomenų skyriuje.

Šviečia raudonas
šviesos diodas,
suveikia
saugiklis.

AĮR
perkrova

Įsitikinkite, ar
apkrova atitinka
AĮR vertę,
nurodytą techninių
duomenų skyriuje.

4 SCHUKO
0–40 °C
0–90 %

