
Lietotāja rokasgrāmata
Uzstādīšana un lietošana

PārbaudePowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

AUTOMĀTISKAIS SPRIEGUMA 
REGULATORS (ASR)

LV

ASR uzstādīšana ir vienkārša, izpildot tālāk norādītās 
darbības. NEPIEVIENOJIET ASR lāzera printeri, 
kopētāju, kaloriferu, putekļu sūcēju vai citu lielu 
elektrisko ierīci. Šo ierīču patērētā jauda izraisīs ASR 
pārslodzi un iespējamu bojājumu.

Izņemiet ASR no iepakojuma un pārbaudiet, vai 
tas nav bojāts piegādes laikā. Ja konstatējat 
bojājumu, iepakojiet ierīci atpakaļ, un nogādājiet 
iegādes vietā.

Svarīgi norādījumi drošam 
darbam Saglabājiet šos 
norādījumus 

Sistēmas apraksts Tehniskie dati Darbības traucējumu novēršana

UZMANĪBU!
Lūdzu, izlasiet turpmāko informāciju uzmanīgi, un saglabājiet 
rokasgrāmatu vēlākai atsaucei. Šo drošības paziņojumu 
ignorēšana var apdraudēt dzīvību vai veselību, kā arī ierīces 
darbību un datu drošību.

● Strāvas trieciena risks Lai izslēgtu enerģijas piegādi šai 
ierīcei pirms apkopes, tā jāatvieno no maiņstrāvas tīkla.

● Strāvas trieciena risks. Nenoņemiet apvalku. Ierīces 
iekšpusē nav daļu, kuras varētu apkopt lietotājs. Uzticiet 
apkopi kvalificētam apkopes personālam.

● Lai samazinātu aizdegšanās risku, nomaiņai lietojiet tikai 
tāda paša veida drošinātāju.

● Kopējā noplūdes strāva no ASR un pievienotās ierīces 
nedrīkst pārsniegt 3,5 mA.

1. Barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un ķēdes 
pārtraucējs

2. Zaļā LED Normāls režīms
3. Dzeltenā LED Maiņstrāvas ASR režīms
4. Sarkanā LED Pārspriegums
5. Sarkanā LED Pārslodze
6. Izvades spraudligzda
7. Maiņstrāvas ievade

Ja ASR nedarbojas pareizi, vispirms pārlūkojiet 
turpmākos ieteikumus.

Datora pievienošana
Pievienojiet datoru, monitoru un datu uzkrāšanas 
ierīci, kas tiek barota no ārpuses (tilpdzinis, Jass 
dzinis, lentas dzinis u.c.) izvades spraudligzdai ASR 
augšpusē.

Ieslēgšana/Izslēgšana
ASR ieslēgšanai nospiediet barošanas slēdzi. Lai 
izslēgtu ASR, atkal nospiediet barošanas slēdzi.

Novietošana
Uzstādiet ASR aizsargātā vidē, kas nodrošina 
pienācīgu gaisa plūsmu ap ierīci, un ir brīva no 
liekiem putekļiem, kodīgiem tvaikiem un elektrību 
vadošām piesārņojošam vielām. NELIETOJIET 
ASR vidē ar austu temperatūru un mitrumu.

MODELIS

Simptoms

PRASĪBAS

IEVADE

IZVADE

DISPLEJS

FIZIKĀLIE DATI

VIDES PRASĪBAS

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

VA/W

Spriegums

Frekvence

Fāze

Sprieguma 
diapazons

Frekvence

Viļņa forma

LED

Izmēri
(GxPxA)
Jaunas ierīces 
svars 

Izvades

Darba 
temperatūra
Mitrums darba 
vietā

1000 VA/600 W

220 V maiņstrāva

50 Hz

Viena

220 V maiņstrāva + 6%/-10%

Tāds pats kā ievadei

Tāds pats kā ievadei

Ieslēgts, ASR, Pārspriegums, Pārslodze

215x111x135 (mm)

3,46 kg

4 SCHUKO

0 - 40 °C

0 - 90%

ASR izslēdzas 
pēc dažām 
sekundēm, 

aizsargāts ar 
ķēdes 

pārtraucēju. 

Deg sarkanā 
LED, nav 
izvades.

Deg sarkanā 
LED, drošinātājs 

ir aizsargāts.

Iespējamie cēloņi

1. ASR izvadē ir 
īsslēgums

2. Pārslodze

ASR zem 
pārsprieguma

ASR 
pārslogots

Novēršana

Atvienojiet datoru 
no ASR, un 

nospiediet ķēdes 
pērtraucēju.

Pārbaudiet, vai 
spriegums atbilst 
AVR prasībām, 
kas norādītas 

tehniskajos datos.

Pārbaudiet, vai 
slodze atbilst AVR 

prasībām, kas 
norādītas 

tehniskajos datos.


