Vartotojo instrukcija

KOM0312 - 600W
KOM0313 - 900W
Vaizdas iš priekio

1. Akumuliatoriaus įkrovimo ir apkrovos lygio
LED indikatoriai.

2. LED būsenos indikatorius.
3. Įjungimo/išjungimo mygtukas.

Vaizdas iš šono
1. Maitinimo lizdas
2. Automatinis atsistatantis saugiklis
3. Akumuliatorių jungtys
4. Išėjimo lizdai
5. Aušinimo ventiliatorius

1. PRADŽIA
Ši pažangi nepertraukiamo maitinimo šaltinio (NMŠ) sistema su Line-interactive architektūra, užtikrina gryną sinuso
formos bangą. Skirtingai nuo tradicinių off-line architektūros nepertraukiamų maitinimo šaltinių (ir inverterių), šios serijos
sistema nesukelia daug trukdžių ir dingus elektros energijos tiekimui greitai persijungia į atsarginį režimą. Esant normaliam
elektros tiekimui, prietaisas pasiekia 98% efektyvumą. Tam, kad išsaugotumėte geriausią akumuliatorių būklę, galimi du
įkrovimo režimai: greitas ir lėtas, maža elektros srove.

2. SAVYBĖS IR FUNKCIJOS
•
•
•
•
•

Tikros sinuso formos banga išėjime.
Mikroprocesoriaus pagrindu paremtas dizainas
Tikra Line-interactive architektūra.
„Protingas“ akumuliatorių įkrovimas
Akumuliatoriaus būklės tikrinimas

•
•
•
•

Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo ir
perkaitimo
Izoliacija tarp akumuliatoriaus ir kintamos srovės
elektros šaltinio
Išskirtinės dinamiškos eksploatacinės savybės.
Aušinimo ventiliatoriaus greičio reguliavimas

3. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO NAUDOJIMAS
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI. Ši vartotojo instrukcija pateikia nurodymus, kurių turėtumėte laikytis
įrengdami ir prižiūrėdami NMŠ ir akumuliatorius. Prieš naudodamiesi įrenginiu, perskaitykite instrukciją. Išsaugokite
instrukciją ateičiai.
1. Prijunkite RAUDONĄ akumuliatoriaus kabelį prie anodo ir MĖLYNĄ prie katodo. Nesujunkite akumuliatoriaus polių
atvirkštiniu poliškumu ir saugokite nuo trumpojo jungimo tarp anodo ir katodo.
2. Prijunkite savo elektrinius prietaisus prie NMŠ. Siekiant užtikrinti, kad jūsų kompiuterinė įranga būtų apsaugota
elektros dingimo atveju, įsitikinkite, jog jūsų įrangos maksimali galia neviršija NMŠ pajėgumo. Jeigu apkrova didesnė
nei nurodyta, pasigirs garsinis signalas. Jeigu perkrova smarkiai viršija nustatytas normas, NMŠ automatiškai
išsijungs, apsaugodamas vidinius komponentus.
3. Įjungimas su nuolatinės srovės šaltiniu: Dingus elektros energijai, laikykite nuspaustą NMŠ mygtuką 4 sekundes. NMŠ
įsijungs atsarginiu režimu. Norėdami išjungti energijos vartojimą iš NMŠ, paspauskite ir 4 sekundes palaikykit NMŠ
mygtuką.
4. Įjungtas į elektros tinklą, NMŠ automatiškai įkraus akumuliatorius. Kai NMŠ išjungtas, žalias LED mirksi kas 2
sekundes. Paspauskite ir palaikykite mygtuką priekinėje panelėje apie sekundę ir NMŠ pradės tiekti elektros srovę į
išėjimo lizdus.
5. Paspaudus ir palaikius mygtuką 4 sekundes, NMŠ atjungs srovės tiekimą į išėjimo lizdus. Sutrikus elektros tiekimui,
išjungimo režime esantis NMŠ nutrauks srovės tiekimą praėjus 10 sekundžių. Esant normaliam elektros tiekimui, NMŠ
įkraus akumuliatorius. Norėdami visiškai išjungti NMŠ esant normaliam elektros tiekimui, ištraukite maitinimo laidą.
6. Atsarginiame režime, esant per mažai arba per aukštai akumuliatoriaus įtampai, NMŠ skleidžia garsinį signalą. Esant
per daug mažai ar per daug aukštai įtampai, NMŠ automatiškai išsijungia.
7. Dingus elektros energijai, NMŠ skleis garsinį signalą kas 8 sekundes. Galite išjungti signalą, nustatydami tylųjį
režimą, t.y. veikiant garsiniam signalui, paspausdami valdymo mygtuką. Paspaudus mygtuką dar kartą, garsinis
signalas vėl įsijungs.

4. INDICATION AND CONTROL
4.1. Akumuliatoriaus įkrovimo ir apkrovos lygio LED indikatoriai.
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio LED indikatorius rodo įtampos lygį tiek atsarginiame, tiek ir normaliame režime. Kai LED
indikatorius rodo 20% talpą atsarginiame režime ir mirksi kas sekundę, tai reiškia, kad akumuliatorius baigia išsikrauti ir
NMŠ greit išsijungs. NMŠ veikimo laikas priklauso nuo apkrovos. Apkrovos lygio LED indikatorius rodo procentinę
apkrovos vertę pagal nustatytą NMŠ pajėgumą. Kai LED indikatorius rodo 100% apkrovą ir mirksi kas sekundę, tai reiškia,
kad NMŠ patiria perkrovą.
4.2. LED būsenos indikatorius
LED būsenos indikatorius rodo NMŠ būseną. Jis dega ŽALIAI, kai elektros srovė normali ir RAUDONAI, kai NMŠ dirba
inverterio režimu.
4.3. Garsiniai signalai
Sutrikus elektros tiekimui ar esant netinkamam naudojimui, NMŠ skleidžia garsinius signalus. Šis garsinis įspėjimas
senkant akumuliatoriui nurodo vartotojams išsaugoti duomenis ir išjungti kompiuterį .

Būsena

Garsinis signalas

Kintamos srovės elektros šaltinio problema Pertraukiamas signalas,
kas 8 sekundes
(per didelė ar per maža įtampa)
Perkrova

Pertraukiamas signalas,
kas 1 sekundę

Išsikrovęs akumuliatorius

Pertraukiamas signalas,
kas 1 sekundę

LED
indikatoriaus
spalva
Raudona

Pastabos

Signalas negali būti išjungtas
Raudona

Signalas negali būti išjungtas

4.4. Signalų lentelė

5. VEIKIMO SUTRIKIMAI IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI
Problema

Galimos priežastys

NMŠ neveikia prijungus kintamos
1. Atsilaisvinęs laido kištukas
srovės maitinimo šaltinį.

Problemos sprendimas
1.

Patikrinkite laido kištuką

2. Sugedęs automatinis

2.

Pakeiskite automatinį atsistatantį saugiklį.

atsistatantis saugiklis.

3.

Patikrinkite sieninį lizdą, prijungdami stalinę

3. Neveikia sieninis lizdas
lempą.
Išėjimo įtampa normali, NMŠ NMŠ perkrautas
Išjunkite NMŠ ir atjunkite dalį prietaisų.
skleidžia
nenutrūkstamą
signalizavimą,
raudonas
LED
indikatorius.
Išėjimo rozetėse nėra įtampos, NMŠ NMŠ išsijungė dėl perkrovos.
Atjunkite dalį prietaisų ir įjunkite NMŠ.
skleidžia
nenutrūkstamą
signalizavimą,
raudonas
LED
indikatorius
NMŠ veikia nepakankamai ilgai.
1. Prie NMŠ prijungta per daug
Nenaudokite NMŠ. Palikite NMŠ prijungtą prie
elektros prietaisų.
tinklo 10 valandų ir pabandykite dar kartą. Jei
2.
Akumuliatoriaus
NMŠ vis tiek veikia nepakankamai ilgai,
tarnavimo laikas baigiasi ir
pakeiskite akumuliatorių.
sumažėjusi jo talpa.
Neveikia priekinėje panelėje
esantis mygtukas.

NMŠ neįsijungia
srovės šaltiniu.

su

1.
Netinkamai veikia NMŠ
mikroprocesorius.
2.
Pažeistas mygtukas

nuolatinės 1. Neteisingas akumuliatoriaus
poliškumas.
2. Akumuliatoriaus gedimas
(per didelė įtampa).
3. Nusėdęs akumuliatorius.
4. NMŠ gedimas.

Atjunkite tinklo ir akumuliatoriaus laidus nuo
NMŠ ir leiskite jam automatiškai išsijungti. Vėl
prijunkite tinklo ir akumuliatoriaus laidus. Jei
mygtukas vis tiek neveikia, susiekite su
techniniu aptarnavimu.
1. Patikrinkite akumuliatorių ir jo jungtis.
2. Patikrinkite
akumuliatoriaus
įtampą
voltmetru.
3. Prijunkite kintamos srovės maitinimo šaltinio
laidą ir įkraukite akumuliatorių.
4. Susisiekite su techniniu aptarnavimu.

6. SAUGOS INSTRUKCIJA
•
•
•
•

•
•
•
•

Keisdami akumuliatorius, naudokite tokį patį kiekį ir tokios pat rūšies akumuliatorius.
Nedeginkite panaudotų akumuliatorių. Akumuliatorius gali sprogti.
Neatidarykite ir neardykite akumuliatoriaus ar akumuliatorių. Ištekėjęs elektrolitas kenksmingas odai ir akims.
Akumuliatorius gali kelti elektros smūgio ir aukštos trumpojo jungimo įtampos pavojų. Dirbdami su
akumuliatoriumi, laikykitės nurodytų saugumo priemonių:.
* Nusiimkite rankinius laikrodžius, žiedus ir kitus metalinius daiktus.
* Naudokite įrankius, izoliuotomis rankenomis.
Įrangą gali valdyti asmuo, neturintis ankstesnės prietaiso naudojimo patirties.
"Elektros lizdas turėtų būti lengvai pasiekiamas ir netoli įrenginio".
Dėmesio: elektros smūgio pavojus. Netgi atjungus prietaisą nuo pavojingos įtampos šaltinio, pavojinga
įtampa gali būti prieinama per prietaiso akumuliatorių.
Atliekant priežiūros ar remonto darbus NMŠ viduje, atjunkite akumuliatoriaus maitinimą nuo teigiamo ir
neigiamo polių, naudojant išorėje esantį akumuliatoriaus saugiklius.

•
•
•

Švino rūgšties akumuliatorius gali kelti cheminį pavojų.
Akumuliatorius kelia elektros smūgio pavojų.
Pirkėjai turėtų siųsti akumuliatorius gamintojui ar importuotojui nemokam šalinimui.

7. SPECIFIKACIJOS
Modelis

KOM0312

KOM0313

Galia

600W

900W

Įėjimo įtampa

145±5 ~ 275±7 VAC

145±5 ~ 275±7 VAC

Įėjimo dažnis

45-65HZ

45-65HZ

Išėjimo įtampa

220 (1±8%) ± 7 VAC

220 (1±8%) ± 7 VAC

Išėjimo dažnis

50/60HZ

50/60HZ

Bangos tipas

Sinuso formos

Sinuso formos

Akumuliatoriaus tipas

12VDC

12VDC

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio Yra
indikatorius
Apkrovos indikatorius
Yra

Yra

Garsinis signalas

Yra

Yra

„Šaltas“ paleidimas

Yra

Yra

Matmenys

350 x 125 x222mm

350 x 125 x222mm

Svoris

10.5 kg

13 kg

Yra

Teisingas gaminio išmetimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose veikia atskira atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas pavaizduotas ant produkto ar jo dokumentacijoje nurodo, kad jis neturi būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti žalos
aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, prašome atskirti šios rūšies atliekas ir atiduoti jas perdirbti, taip skatinti aplinką tausojantį
antrinių žaliavų panaudojimą.
Gyventojai turėtų kreiptis į produkto pardavėją arba į vietines valdžios institucijas, kad gautų išsamesnę informaciją apie tai, kur ir kaip jie gali atiduoti prietaisą
ekologiškai saugiam perdirbimui.
Įmonės turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas neturėtų būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis.

