
Lūdzu, izlasiet šo instrukciju pirms ierīces palaišanas. 

IERĪCE SATUR:  

 Viena ierīce satur līdzstrāvas pārveidotāja funkcijas maiņstrāvas avotā (IBP) un 

automātisku uzlādes ierīci (ar iebūvētu akumulatoru) * - dažos modeļos. 

 Toroidālais transformators, ko izmanto pārveidotājā, nodrošina augstu KPD un zema 

tukšgaitas strāva. Ierīce ir daudz energoefektīvāka nekā vecās konstrukcijas. 

 Ātrais 32 bitu mikroprocesors nodrošina precīzu un nevainojamu darbu. 

 Intuitīvi saprotama un vienkārša vadība pateicoties krāsainam LED displejam, kas 

informē par ierīces pašreizējo darba stāvokli (ieejas un izvades spriegums, akumulatora 

stāvoklis, lādiņš u.c.). 

 Invertors ģenerē tīro sinusoidālo spriegumu, kas ļauj strādāt praktiski jebkuram slodzes 

tipam. 

 akumulatora uzlādes lielais strāva (precīzas vērtības tabulā ar tehniskajiem 

raksturlielumiem). 

  Ātrā pārslēgšanās no tīkla barošanas uz IBP nodrošina nepārtrauktu pievienoto ierīču 

darbību. 

  Intelektuāla dzesēšanas ventilatora vadība atkarībā no ierīces faktiskās temperatūras un 

invertora darba stāvokļa. 

VISPĀRĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 

 Nepakļaujiet invertoru ūdens, lietus, sniega, ogļu vai zobratu, ķimikāliju, eļļu u.c. 

iedarbībai. D. 

 Aizliegts pieslēgt maiņstrāvas izeju esošajai elektriskajai darbībai. 

 Neaizvērt ventilācijas atveres. Invertors jāuzstāda viegli pieejamā vietā ar vismaz 30 cm 

brīvu telpu ap korpusu, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju, pretējā gadījumā ierīce var 

pakļauties pārsildīšanai. Gaisa plūsmas minimālā vērtība ir 145 kubikpēdas minūtē. 

 Lai samazinātu elektrisko strāvu, pārliecinieties, vai esošie kabeļi ir labā stāvoklī un 

visiem kabeļiem ir pareizs izmērs (šķērsgriezums, garums utt.). D.) Nepalaidiet invertoru 

ar bojātu vai nestandarta darbību. 

 Šī ierīce satur komponentus, kas var izraisīt dzirksteli. Lai izvairītos no ugunsgrēka 

un/vai sprādziena, neuzstādiet ierīci telpās, kurās ir viegli uzliesmojošas baterijas vai 

materiāli, vai vietās, kur ir ierīces, kuras nevar kontaktēties ar uguni. Šeit ietilpst jebkuras 

vietas benzīna mašīnu, degvielas tvertņu, fitingu, līmju vai citu savienojumu glabāšanai 

starp degvielas sistēmas komponentiem. 

 Neatveriet/nenoņemiet korpusu no invertora. Remonta mēģinājums var izraisīt 

aizdegšanos. Kondensatori ierīces iekšpusē paliek pielādēti pēc enerģijas padeves 

pārtraukšanas. 

 Lai samazinātu elektrisko strāvu, izslēdziet maiņstrāvas un līdzstrāvas padevi pirms 

tehniskās apkopes vai tīrīšanas. Ierīces izslēgšana nesamazina risku. 

 Mainīgā strāvas kabeļa izplūdes daļa nedrīkst būt pieslēgta tīklam vai ģeneratoram. Šāds 

savienojums var radīt bojājumus vairāk par īso slēgšanu ķēdēs. Invertora maiņstrāvas 

iznākumu nekādā gadījumā nevar pievienot maiņstrāvas ieejai. Piemēram, atcerieties, ka 

invertors nav izmantojams dzīvības nodrošināšanas sistēmu vai citu medicīnisko ierīču 



barošanai. Mēs negarantējam pareizu invertora darbu kopā ar šādiem ierīču tipiem, tādā 

sistēmā jūs to izmantojat tikai uz savām bailēm un risku. 

 Nepieļauj ierīces pārkraušanu. Darbs ar slodzi, kas pārsniedz nominālo, var kaitēt 

invertoram. Enerģijas avotam jābūt apmēram par 15-25% vairāk, nekā pieslēgtā slodze. 

 

 

PIRMAIS STARTS 

PIESLĒGŠANA REZERVES BAROŠANĀS 

1. Atveriet kārbiņu un pārliecinieties, vai visi līdzekļi ir ieslēgti un ierīce nav bojāta. 

Atvienojiet tīkla kabeli no ierīces. Pēc tam iestatiet OUTPUT and INVERTER uz ON. 

2. Vai palaidiet ierīci, nospiežot pogu (OUTPUT and INVERTER) IESLĒGTS/IZSLĒGTS 

(turiet 5 sekundes, kamēr nedzirdat skaņu) un savienojiet dakšiņu ar rozeti. 

3. Lai sāktu akumulatora uzlādēšanu, Iestatiet uzlādes ierīces pogu” I”pozīcijā. 

4. Pievienojiet visas ierīces, ko vēlaties izmantot enerģijas adapterim, pārliecinieties, vai tie 

ir izslēgti, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz pēc savienojuma izveides. 

IZSLĒGŠANA REZERVES BAROŠANĀS 

1. Izslēdziet ierīces, kas savienotas ar invertoru 

2. Pārslēdziet tīkla uzlādes ierīci uz 0, lai pārtrauktu akumulatora uzlādēšanu. 

3. Turiet pogu IESLĒGTS/IZSLĒGTS 3 sekunžu laikā, lai izslēgtu invertora izeju 

4. Atvienojiet tīkla kabeli. 

5. Iestatīt BATERIJA pārslēgu pozīcijā IZLĒGTS  

PIEZĪMES 

1. Nepieļaujiet ierīces darbību bez zemējuma. 

2. Nepieļaujiet ierīces pārkraušanu virs nominālās jaudas. Savienojot ledusskapjus, 

saldētavas un citas indukcijas ierīces, kas patērē vairāk enerģijas startēšanas laikā, 

atcerieties, ka nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā barošanas bloka nominālās jaudas. 

3. Nesavienojiet ierīci brīvā dabā, izvairieties adaptera kontakta ar ūdeni. 

4. Neaizmirstiet novietot barošanas bloku piemērotā vietā ar svaiga gaisa piekļuvi un ne 

mazāk kā 30 cm attālumā no visām korpusa pusēm. 

5. Ja esat pamanījis nepareizu darbu/invertora bojājumu, sazinieties ar ražotāja servisa 

dienestu. 

6. Pārliecinieties, vai ierīce darbojas pareizi pēc tam, kad esat izveidojis savienojumu ar 

visiem savienotajiem vienumiem, atvienojot spriegumu tīklā, izmantojot fāzes aizsargu, 

un nesavienojiet dakšiņu ar tīklu, jo esat izslēdzis pastāvīgo nulli no tīkla. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISPLEJA ELEMENTI 

 

 

 

 

 

 

                       - normāls darba režīms, ierīču barošana notiek tieši no 230V 

 

                      - 230B enerģijas padeves kļūme, ierīce darbojas no akumulatora 

 

                      -Invertora pārsildīšana - izvades ierīču avārijas atvienošana 

 

                         - Nenormālais akumulatora spriegums, īssavienojums vai transformatoru 

pārkaršana 

                         - Tīkla spriegums ir pārāk liels 

                         - Tīkla spriegums ir pārāk zema 

 

 

 

 

                 -pārveidotāja pārkraušana, pārāk liela izvades ierīču jauda 



                 - invertora slodzes līmenis 

                 - akumulatora uzlādes līmenis, šis indikators mirgo uzlādes laikā 

                 - ieejas sprieguma vērtība 

                 - frekvences un izplūdes sprieguma vērtība 

 

DARBS AR IERĪCI 

Invertora automātiskais slēdzis  Pārslēdzēja nospiešana un 

turēšana vairāk par 3 sekundēm 

ietver vai izslēdz galveno IBP. 

Padeves kabelis  Dakšiņas pieslēgšana 

elektriskajai rozetei ļauj lādēt 

akumulatoru, bet izvades ierīces 

saņem barību caur iebūvētu 

sprieguma regulatoru. 

Tīkla slēdzis 

 

 Ja ierīce ir pievienota tīklam un 

pārslēdzējs atrodas pozīcijā “1”, 

akumulators ir pielādēts un 

izvades ierīces saņem barošanu 

no tīkla. Pārslēgšanās uz “0” 

palaiž pārveidotāju un baro 

izvades ierīces no akumulatoru 

baterijas. 

Rozete   Izvades ierīces jāpieslēgt rozetei. 

Viena rozetes maksimālā jauda ir 

2000 W.  

Dzesētājventilators  Dzesēšanas ventilatoru iedarbina, 

darbojoties IBP pārveidotājā vai 

akumulatora uzlādē - ja 

tranzistoru temperatūra pārsniedz 

45 °C. 

Akumulatora pārslēgs 

 

 Kad šis pārslēdzējs atrodas ON 

stāvoklī, iebūvētā baterija ir 

spriegums uz enerģijas avotu. 

Kad šis pārslēdzējs atrodas OFF 

stāvoklī, akumulators atvienojas 

un vairs neiesniedz spriegumu uz 

IBP. 

 

Poga Saules prioritāte vai AC 

prioritāte 

 

 Saules prioritāte ir invertora 

darbs no akumulatora. Ja 

akumulatora ietilpība kritīsies 

līdz 11,3 V, invertors uzsāk 

akumulatora uzlādēšanu no 

elektriskā tīkla. 



Poga 2/5/10A 

 

 Akumulatora uzlādes strāvas 

atlase 

 

 

Šajā instrukcijā var ietvert neesošās pogas un apzīmējumus jūsu ierīcē. 


