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Instalacja i działanie

SprawdzeniePowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA
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Instalacja AVR jest łatwa, co pokazują następujące 
kroki. NIE należy podłączać do AVR drukarki 
laserowej, kopiarki, grzejnika, odkurzacza lub innych 
dużych urządzeń elektrycznych. Wymagania zasilania 
tych urządzeń spowodują przeciążenie i możliwe 
uszkodzenie urządzenia.

AVR należy wyjąć z opakowania i sprawdzić, czy 
nie jest został uszkodzony podczas transportu. Po 
wykryciu uszkodzeń, urządzenie należy ponownie 
zapakować i zwrócić do miejsca zakupienia.

Ważne instrukcje 
bezpieczeństwa
Zachowaj te instrukcje 

Opis systemu Specyfikacje Rozwiązywanie problemów

PRZESTROGA!!
Należy uważnie przeczytać następujące informacje i 
zachować je do dalszego wykorzystania. Ignorowanie tych 
uwag bezpieczeństwa, może spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia, a także uszkodzenie urządzenia i zagrożenie dla 
bezpieczeństwa danych.

● Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Do 
odcięcia tego urządzenia od zasilania przed naprawą, 
konieczne jest odłączenie źródeł zasilania prądem 
zmiennym.

● Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie 
należy zdejmować pokrywy. Wewnątrz nie ma części, 
które może naprawiać użytkownik. Naprawy należy 
powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

● W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru, 
bezpiecznik można wymienić wyłącznie na bezpiecznik 
tego samego typu.

● Łączna wartość upływu prądu AVR i podłączonych 
urządzeń, nie powinna przekraczać 3,5mA.

1. Przełącznik włączenia/wyłączenia i wyłącznik obwodu
2. Zielona dioda LED: Tryb normalny
3. Żółta dioda LED: Tryb prądu zmiennego AVR
4. Czerwona dioda LED: Nadmierne napięcie
5. Czerwona dioda LED: Przeciążenie
6. Gniazda wyjścia
7. Wejście prądu zmiennego

Jeśli AVR nie działa prawidłowo, należy najpierw 
przeczytać następujące punkty.

Podłączanie komputera
Podłącz komputer, monitor i wszelkie zewnętrznie 
zasilane  urządzenia zapisu danych (napęd Zip, 
napęd Jass, napęd taśmowy, itp.) Do gniazd wyjścia 
w górnej części AVR.

Włączenie/wyłączenie
Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć AVR. 
Ponownie naciśnij przełącznik zasilania, aby 
wyłączyć AVR.

Rozmieszczenie
AVR można zainstalować w dowolnym 
zabezpieczonym miejscu, z odpowiednim 
przepływem powietrza dookoła urządzenia, bez 
nadmiernego zakurzenia, oparów korozyjnych i 
przewodzących zanieczyszczeń. NIE wolno używać 
AVR w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia 
lub wilgotności.

MODEL

Objawy

POJEMNOŚĆ

WEJŚCIE

WYJŚCIE

WYŚWIETLACZ

FIZYCZNE

ŚRODOWISKO

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

VA/W

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Zakres napięcia

Częstotliwość

Kształt fali

LED

Wymiary 
(GxSxW)

Waga netto 

Gniazda

Temperatura 
działania
Wilgotność 
działania

1000VA/600W

Prąd zmienny 220V

50Hz

Pojedyncza

Prąd zmienny 220V +6%/-10%

Taka sama jak wejścia

Taki sam jak wejścia

Włączenie zasilania, AVR , 
Nadmierne napięcie, Przeciążenie

215x111x135(mm)

3,46 kg

4 SCHUKO

0 - 40°C

0 - 90%

AVR wyłącza się 
po kilku 

sekundach i 
uruchomiony jest 

wyłącznik 
obwodu. 

Świeci czerwona 
dioda LED i brak 

wyjścia.

Świeci czerwona 
dioda LED i 

włączony jest 
bezpiecznik.

Możliwa 
przyczyna

1. Zwarcie 
wyjścia AVR.

2. Przeciążenie

Nadmierne 
napięcie AVR

Przeciążenie 
AVR

Rozwiązanie

Odłącz od AVR swój 
komputer, a 

następnie naciśnij 
wyłącznik.

Sprawdź, czy 
napięcie odpowiada 

pojemności AVR 
określonej w 
specyfikacji.

Sprawdź, czy 
obciążenie 
odpowiada 

pojemności AVR 
określonej w 
specyfikacji.


