
Käyttöopas
Asennus ja käyttö

TarkistusPowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

AUTOMAATTINEN JÄNNITTEEN MUUTOS

FI

AVR:n asentaminen on helppoa seuraamalla 
näytettyjä ohjeita. ÄLÄ liitä lasertulostinta, kopio-
konetta, lämmitintä, pölyimuria tai muuta suurta 
sähkölaitetta AVR:ään. Kyseisten laitteiden 
tehovaatimukset ylikuormittavat ja mahdollisesti 
vahingoittavat AVR-laitetta.

Poista AVR-pakkauksesta ja tarkista se 
mahdollisten kuljetuksenaikaisten vahinkojen 
varalta. Jos vahinkoja on havaittavissa, pakkaa 
laite uudelleen ja palauta se ostopaikkaan.

Tärkeitä turvaohjeita
Säilytä nämä ohjeet 

Järjestelmän kuvaus Tekniset tiedot Vianetsintä

VAARA!
Lue seuraavat tiedot huolellisesti ja säilytä tämä käyttöopas 
tulevaa käyttöä varten. Näiden turvallisuusvaroitusten 
huomiotta jättäminen voi vaarantaa elämän tai terveyden sekä 
laitteen laitteen toiminnan ja tietojesi turvallisuuden.

● Sähköiskun vaara. Vaihtovirtalähteiden irrottaminen 
vaaditaan jännitteen poistamiseksi tästä laitteesta ennen 
huoltoa.

● Sähköiskun vaara. Älä irrota kantta. Laitteen sisällä ei ole 
käyttäjän huollettavissa olevia osia. Turvaudu huollossa 
pätevään huoltohenkilöstöön.

● Välttääksesi tulipalon vaaran, vaihda ainoastaan 
samantyyppiseen sulakkeeseen.

● AVR:n vuotovirran ja liitetyn laitteen summa ei saa olla yli 
3,5 mA.

1. Virta Päälle/Pois ja Katkaisin
2. Vihreä LED: Normaalitila
3. Keltainen LED: AC AVR -tila
4. Punainen LED: Ylijännite
5. Punainen LED: Ylikuorma
6. Antopistorasiat
7. Vaihtovirta (AC) -tulo

Jos AVR ei toimi oikein, tarkista ensin seuraavat 
kohdat.

Tietokoneliitäntä
Liitä tietokone, näyttö tai muu ulkoisesti virtaa ottava 
tallennuslaite (Zip-asema, Jass-asema, Nauha-ase-
ma jne...) antopistorasioihin AVR:n päällä.

Kytke Päälle/Pois
Paina virtakytkintä kytkeäksesi AVR:n päälle. 
Paina virtakytkintä uudelleen kytkeäksesi AVR:n 
pois päältä.

Sijoittaminen
Voit asentaa AVR-yksikön mihin tahansa suojattuun 
ympäristöön, jossa laitteen ympärillä on riittävä 
ilmavirta, ja jossa ei ole liikaa pölyä ja johtavia, 
saastuttavia aineita. ÄLÄ käytä AVR-laitetta 
ympristössä, jonka ympäristön lämpötila tai kosteus 
on korkea.
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PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

VA/W

Jännite

Taajuus

Vaihe

Jännitealue

Taajuus

Aaltomuoto

LED

Mitat
(PxLxK)

Nettopaino 

Pistorasiat

Käyttölämpötila

Käyttökosteus

1 000 VA / 600 W

220 VAC

50 Hz

Yksittäinen

220 VAC +6 %/-10 %

Sama kuin otto

Sama kuin otto

Virta päällä, AVR, Ylijännite, Ylikuorma

215x111x135 (mm)

3,46 kg

4 SCHUKO

0 - 40 °C

0 - 90%

AVR sammuu 
muutaman 

sekunnin kuluttua 
ja virrankatkaisin 

suojattu. 

Punainen LED 
syttyy eikä lähtöä 

ole.

Punainen LED 
palaa ja sulake 

on suojattu.

Mahdollinen syy

1. AVR-lähdössä 
on oikosulku.

2. Ylikuorma

AVR:n 
ylijännite

AVR:n 
ylikuorma

Korjaus

Irrota tietokone 
AVR:stä ja paina 
sitten katkaisijaa.

Tarkista vastaako 
jännite AVR:n 

teknisten tietojen 
mukaista 

kapasiteettia.

Tarkista vastaako 
kuorma AVR:n 

teknisten tietojen 
mukaista 

kapasiteettia.


