
Manual do utilizador
Instalação e utilização

InspeçãoAVR PowerMate 1060 (1000VA), Schuko

REGULAÇÃO DE TENSÃO AUTOMÁTICA

PT

A instalação do AVR é tão fácil quanto seguir os passos 
abaixo. Tenha atenção para NÃO ligar impressoras a 
laser, fotocopiadoras, aquecedores, aspiradores ou 
outros dispositivos elétricos de grandes dimensões ao 
AVR. Os requisitos energéticos destes dispositivos irão 
sobrecarregar e possivelmente danificar a unidade.

Retire o AVR da embalagem e verifique se existem 
danos que possam ter ocorridos durante o envio. 
Se detetar algum tipo de dano, volte a embalar a 
unidade e devolva-a ao local de compra.

Instruções de segurança 
importantes Guarde estas 
instruções 

Descrição do sistema Especificações Resolução de problemas

ATENÇÃO!
Leia atentamente as seguintes informações e guarde este 
manual para referência futura. A inobservância destas notas 
de segurança poderá colocar em risco a vida ou a saúde, 
bem como o funcionamento do equipamento e a segurança 
dos seus dados.

● Risco de choque elétrico. É necessário desligar as fontes 
de alimentação AC para descarregar a tensão desta 
unidade antes de qualquer reparação.

● Risco de choque elétrico. Não remova a tampa. Não 
existem componentes que possam ser reparados pelo 
utilizador no interior. As reparações devem ser realizadas 
por técnicos qualificados.

● Para reduzir o risco de incêndio, substitua os fusíveis por 
outros do mesmo tipo.

● O total de corrente do AVR e do equipamento ligado não 
deverá exceder os 3,5 mA.

1. Interruptor Ligar/Desligar e Disjuntor
2. LED verde: Modo normal
3. LED amarelo: Modo AVR AC
4. LED vermelho: Sobretensão
5. LED vermelho: Sobrecarga
6. Tomadas de saída
7. Entrada AC

Se o AVR deixar de funcionar corretamente, verifique 
os seguintes pontos primeiro.

Ligação ao computador
Ligue o computador, o monitor e qualquer dispositivo 
de armazenamento de dados com alimentação 
externa (unidade Zip, unidade Jazz, unidade de fitas 
magnéticas, etc...) Às tomadas de saída na parte 
superior do AVR.

Ligar/Desligar
Prima o interruptor de energia para ligar o AVR. 
Prima novamente o interruptor de energia para 
desligar o AVR.

Instalação
Instale o AVR numa área protegida com circulação 
de ar adequada em volta da unidade, sem pó em 
excesso, vapores corrosivos e contaminantes 
condutores. NÃO utilize o AVR num ambiente onde 
a temperatura ou a humidade sejam elevadas.

MODELO

Sintoma

CAPACIDADE

ENTRADA

SAÍDA

EXIBIÇÃO

FÍSICO

AMBIENTE

AVR PowerMate 1060 (1000VA), Schuko

VA/W

Tensão

Frequência

Fase

Intervalo de 
tensão

Frequência

Forma de onda

LED

Dimensões
(CxLxA)

Novo peso 

Tomadas

Temperatura de 
funcionamento
Humidade em 
funcionamento

1000VA/600W

220VAC

50Hz

Única

220VAC+6%/-10%

Como a de entrada

Como a de entrada

Energia, AVR, Sobretensão, 
Sobrecarga

215x111x135 (mm)

3,46 KG

4 SCHUKO

0 - 40°C

0 - 90%

O AVR encerra 
passados alguns 

segundos e o 
disjuntor é 
protegido. 

O LED vermelho 
acende e não 

ocorre saída de 
alimentação.

O LED vermelho 
acende e o 
fusível está 
protegido.

Causa provável

1. A saída do AVR 
possui um 
curto-circuito.

2. Sobrecarga

Sobretensão 
do AVR

Sobrecarga 
do AVR

Solução

Desligue o 
computador do AVR 
e prima o disjuntor.

Verifique se a 
tensão 

corresponde à 
capacidade do AVR 

indicada nas 
especificações.

Verifique se a 
carga corresponde 
à capacidade do 
AVR indicada nas 
especificações.


