Instalarea şi utilizarea

Manual de utilizare
PowerMate 1060 (1.000 VA) AVR, Schuko

Instalarea unităţii AVR este simplă, fiind necesară doar
parcurgerea paşilor de mai jos. Aveţi grijă să NU conectaţi
o imprimantă laser, un copiator, un radiator, un aspirator
sau orice alt dispozitiv electric în unitatea AVR. Necesarul
de putere pentru aceste dispozitive va duce la
supraîncărcarea unităţii şi posibil la deteriorarea acesteia.

Conexiunea la computer

Activare/Dezactivare

Conectaţi computerul, monitorul şi eventualele
dispozitive de stocare a datelor cu alimentare externă
(unitate Zip, unitate Jass, unitate cu bandă etc.). În
prizele de ieşire din partea de sus a unităţii AVR.

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni
unitatea AVR. Apăsaţi din nou comutatorul de
alimentare pentru a opri unitatea AVR.

Inspectarea
Scoateţi unitatea AVR din ambalaj şi inspectaţi-o
pentru a constata eventuale deteriorări care ar fi
putut avea loc pe durata expedierii. Dacă se constată
deteriorări, reambalaţi unitatea şi returnaţi-o către
locul din care aţi achiziţionat-o.

Amplasarea
Instalaţi unitatea AVR într-un mediu protejat, în care
să existe un flux de aer adecvat în jurul unităţii şi în
care să nu existe cantităţi mari de praf, vapori care
pot cauza coroziuni şi impurităţi conductoare. NU
utilizaţi unitatea AVR într-un mediu în care
temperatura ambientală sau umiditatea este
ridicată.

REGLAREA AUTOMATĂ A TENSIUNII

RO

Instrucţiuni importante privind
siguranţa Păstraţi aceste
instrucţiuni
ATENȚIE!!
Citiţi cu atenţie următoarele informaţii şi păstraţi acest manual
pentru a-l putea consulta şi pe viitor. Nerespectarea acestor
note privind siguranţa vă pot periclita viaţa sau sănătatea şi
pot pune în pericol funcţionarea echipamentului şi siguranţa
datelor dvs.

Descrierea sistemului
1. Comutator de pornire/oprire şi întrerupător
2. LED verde: Mod normal
3. LED galben: Mod c.a. pentru AVR

Specificaţii
MODEL
CAPACITATE

4. LED roşu: Supratensiune
5. LED roşu: Suprasarcină

INTRARE

6. Prize de ieşire

IEŞIRE

● Există risc de electrocutare. Înainte de repararea unităţii,
este necesară deconectarea surselor de c.a. în vederea
scoaterii unităţii de sub tensiune.

AFIŞAJ

● Pentru a reduce riscul de producere a incendiilor, folosiţi
pentru înlocuire numai acelaşi tip de siguranţă.
● Suma curentului de fugă al unităţii AVR şi al echipamentelor conectate nu trebuie să depăşească 3,5 mA.

VA/W

220 V c.a.

Frecvenţă

50 Hz

220 V c.a. +6%/-10%

Frecvenţă

La fel ca intrarea

Formă de undă

La fel ca intrarea

Greutate netă
Ieşiri

MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

Individuală

Interval de
tensiune

LED

Temperatură
de funcţionare
Umiditate de
funcţionare

În cazul în care unitatea AVR nu funcţionează corect,
treceţi în revistă aspectele de mai jos.

1.000 VA/600 W

Tensiune

Dimensiuni
(L x l x î)

ASPECTE FIZICE

● Există risc de electrocutare. Nu demontaţi carcasa. În
interior nu există piese care pot fi depanate de utilizator.
Pentru lucrări de service, contactaţi personal calificat de
service.

PowerMate 1060 (1.000 VA) AVR, Schuko

Fază

7. Intrare de c.a.

Depanare

Simptom
Unitatea AVR se va
opri din funcţiune
după câteva
secunde, şi
întrerupătorul de
circuit este protejat.

Cauză posibilă

Remediu

1. Ieşirea AVR
este
scurtcircuitată.

Deconectaţi
computerul de la
unitatea AVR şi
apăsaţi
întrerupătorul.

2. Suprasarcină

Pornire alimentare, AVR,
Supratensiune, Suprasarcină
215 x 111 x 135 (mm)
3,46 KG

LED-ul roşu este
aprins şi nu
există ieşire.

Supratensiune
la AVR

Verificaţi ca
tensiunea să
corespundă
capacităţii unităţii
AVR, indicată în
specificaţii.

LED-ul roşu este
aprins şi
siguranţa este
protejată.

Suprasarcină
la AVR

Verificaţi ca sarcina
să corespundă
capacităţii unităţii
AVR, indicată în
specificaţii.

4 SCHUKO
Între 0 şi 40°C
0 - 90%

