
Посібник користувача
Встановлення та експлуатація

ОглядPowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ

UA

Щоб легко встановити AVR, дотримуйтесь наступних 
інструкцій. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ підключати лазерний 
принтер, ксерокс, обігрівач, пилосос або інші потужні 
електронні пристрої до AVR. Енергоживлення цих 
пристроїв перевантажить і, можливо, пошкодить 
пристрій.

Розпакуйте AVR та огляньте його на предмет 
ушкоджень, які можуть виникнути під час 
транспортуванні. При виявленні будь-якого 
пошкодження, упакуйте пристрій та поверніть 
його за місцем придбання.

Важливі вказівки щодо техніки 
безпеки Зберігайте ці вказівки 

Опис системи Технічні характеристики Пошук та усунення 
несправностей

УВАГА!!
Уважно ознайомтеся з наступною інформацією та 
зберігайте цей посібник для подальшого використання. 
Нехтування цими вказівками з техніки безпеки може 
поставити під загрозу життя або здоров'я, а також роботу 
обладнання та безпеку ваших даних.

● Небезпека ураження електричним струмом. Щоб 
знеструмити цей пристрій перед технічним 
обслуговуванням, його необхідно від'єднати від джерел 
змінного струму.

● Небезпека ураження електричним струмом. Не 
знімайте кришку. Внутрішні деталі не підлягають 
обслуговуванню користувачем. Доручіть 
обслуговування кваліфікованому технічному 
персоналу.

● Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, замінюйте 
запобіжники тільки такого ж самого типу.

● У підсумку, струм витоку AVR та під'єднаного 
обладнання не повинен перевищувати 3,5 мA.

1. Перемикач живлення та вимикач
2. Світлодіод зеленого кольору: Нормальний режим
3. Світлодіод жовтого кольору: Режим змінного струму AVR
4. Світлодіод червоного кольору: Перенапруження
5. Світлодіод червоного кольору: Перенавантаження
6. Вихідні розетки
7. Вхідна напруга змінного струму

Якщо AVR не працює належним чином, спершу 
перегляньте наступні положення.

Підключення комп'ютера
Підключіть комп'ютер, монітор, і будь-які пристрої 
зберігання даних із зовнішнім живленням 
(ZIP-диск, Jass-диск, стрічковий пристрій тощо ...) 
у вихідні розетки на верхній панелі AVR.

Увімкнення/вимкнення
Щоб увімкнути AVR, натисніть перемикач 
живлення. Щоб вимкнути AVR, натисніть 
перемикач живлення знову.

Розташування
Встановіть пристрій AVR в захищеному, добре 
провітрюваному місці, захищеному від 
потрапляння пилу, корозійних випарів та 
електропровідних забруднювачів. AVR 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати при високій 
навколишній температурі чи вологості.
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PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

ВА/Вт

Напруга

Частота

Фаза

Діапазон 
напруги

Частота

Форма сигналу

Світлодіод

Розміри
(ДxШxВ)

Нова вага 

Розетки

Робоча 
температура
Робоча 
вологість

1000 ВА / 600 Вт

220 В змінного струму

50 Гц

Одна

220 В змінного струму +6% / -10%

Така ж як і вхідна

Така ж як і вхідна

Напруга увімкнена, AVR, перенапруження, 
перенавантаження

215x111x135 (мм)

3,46 кг

4 SCHUKO

0 - 40°C

0 - 90%

AVR вимикається 
через кілька 

секунд, 
автоматичний 

вимикач захищено. 

Світлодіод 
світиться червоним 
кольором, вихідна 
напруга відсутня.

Світлодіод 
світиться червоним 

кольором і 
запобіжник 
захищено.

Можлива 
причина

1. Вихідна напруга 
AVR закорочена.

2. Перенавантаження

Перенапружен
ня AVR

Перенаванта
ження AVR

Вирішення 
проблеми

Від'єднайте комп'ютер 
від AVR, та натисніть 

на вимикач.

Переконайтеся, що 
напруга відповідає 

потужності AVR, 
зазначеній у технічних 

характеристиках.

Переконайтеся, що 
навантаження 

відповідає потужності 
AVR, зазначеній у 

технічних 
характеристиках.


