
7. TEHNILISED ANDMED 

ESIPANEEL 

KÜLGVAADE 

400W UPS on mõeldud muutuva koormusega 
seadmetele, näiteks keskkütte pumpadele, 

induktsioonpumpadele, 
automaatikaseadmetele mis kasutab soojuse 

konvertereid ja teistele seadmetele mille 
võimsus on kuni 400W.

Kasutusjuhend 

Võimsus 

Sisendpinge vahemik 

Sisendsagedus 

Väljundpinge vahemik (AC reziim) 

Patarei tüüp 

Sisendpinge vahemik 

Sisendsagedus 

Väljundpinge vahemik (AC reziim) 

Väljundpinge (patareireziim) 

Ülekoormusalarm (vooluvõrgureziim) 

Väljundsignaal (patareireziim) 

Patarei laadimisvool 

Väljundsagedus (patareireziim) 

47~65Hz 

80~290Vac(±7Vac) 

230Vac(±10Vac) 

Valitav 3~4A või 6~7A 

50/60Hz 

Sinusoid 

80~290Vac(±7Vac) 

12V DC 

400W 

400±50W 

1. Voolunupp

2. OlekuLEDid

1. Voolukaabel

2. Kaitselüliti

3. Patareikonnektor (12V DC)

4. Väljundipesad

5. Ventilaator

6. Patarei tüübi ja laadimise valik



1. TUTVUSTUS 

2. OMADUSED 

3. KASUTAMINE 

4. LED EKRAAN JA HELIALARM 

5. VEATUVASTUS 

6. OHUTUSNÕUDED

Käesoleva inverteri puhul on tegemist kvaliteetse, interaktiivse seadmega mis edastab ühendatud seadmetele 

energiat. Erinevalt tavapärastest inverteritest pakub käesolev seeria lisaks madaltoonmoonutust ning väga kiiret 

reageerimisaega elektrikatkestuste puhul. Seadme efektiivsus on tavatingimustes üle 98%. Seadmel on patarei 

parimaks kasutuseks kaks laadimisreziimi.  

 Sinusoidväljund

 Mikroprotsessor 

 Interaktiivne struktuur

 Optimaalne laadimine

 Otseajas aku seisundi jälgimine

 Ülekoormuse ja lühise kaitse

 Patarei ja AC seadme vaheline isolatsioon

 Suurepärased töötulemused

 Ventilaatori kiiruskontroll

Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi 

lugeda.  

1. Ühendage punane patareikaabel anoodiga (+) ning sinine/must patareikaabel katoodiga (-). Kinnitage kaablid 

tugevalt. Anoodi ja katoodi vahel ei tohi tekitada lühist, samuti on keelatud polaarsuse vahetus. 

2.  Ühendage seadmed inverteriga. Kontrollige seadmete kaitsmiseks voolukatkestuse ajal, et seadmete 

maksimaalne voolutarbimine ei ületaks inverteri määratud võimsust. Kui määratud võimsus on ületatud edastab 

inverter helialarmi. Kui ülekoormus on suur, lülitub inverter koheselt välja. 

3. DC käivitamine: vajutage elektrikatkestuse ajal voolunuppu 3 sekundi jooksul; inverter lülitub sisse varureziimil.

Inverteri välja lülitamiseks vajutage voolunuppu 3 sekundi jooksul. 

4.  Kui inverter on vooluvõrguga ühendatud, varustab see vooluga pistikuid ning laeb automaatselt patareid. Kui 

inverter on välja lülitatud, vilgub sinine LED iga 2 sekundi järel. Inverteri sisse lülitamiseks vajutage 3 sekundi 

jooksul esiküljel asuvat voolunuppu. 

5. Kui varureziimi ajal on patareipinge liiga madal, edastab seade alarmheli. Kui pinge on liiga madal või liiga kõrge, 

lülitub seade automaatselt välja. 

6. Kui toimunud on elektrikatkestus, edastab seade iga 8 sekundi järel alarmheli. Alarmi vaigistamiseks vajutage 

alarmi ajal kontrollnuppu; vajutage alarmi lubamiseks uuesti nuppu. 

7. Autorun funktsioon: vajutage lühidalt kaks korda nuppu kui inverter on tööreziimil. Süttib kollane LED indikaator, 

näidates et inverter töötab AC tavareziimil ning Autorun funktsioon on lubatud. 

8. AC reziim: kui Autorun funktsioon on lubatud, lülitage see välja. Seejärel vajutage 3 sekundi jooksul voolunuppu,

seade lülitub välja. Inverter jätkab patarei laadimist ja väljundite vooluga varustamist kui inverteri vooluvarustus 

on olemas. Kui soovite vooluvarustuse olemasolu ajal inverteri täielikult välja lülitada, eemaldage selle ühendus 
vooluvõrguga. 

OLEK 

  Tava (vaigistus lubatud) 

  O/P lühis 

  Tava (vaigistus keelatud) 

Patarei 
reziim 

  Ülekoormus 

  Patarei tühi 

B-LED SUMISTI Y-LED R-LED 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF Põleb pidevalt 

Põleb pidevalt 

Põleb pidevalt 

Vilgub iga 0.5sek 

Vilgub iga 0.5sek 

Põleb  

pidevalt 
/väljas 

Piiksub pidevalt 

Piiksub pidevalt 

Piiksub iga 1sek 

Väljas 

Piiksub iga 8sek 

AC reziim 

SUMISTI Y-LED R-LED B-LED OLEK 

Patarei automaatlaadimine 

(inverter väljalülitatud) 

Ülekoormus 

Tavareziim 

Väljas 

Pidev 

 piiksumine 

Väljas Väljas 

Väljas 

Põleb  

pidevalt  
/väljas Vilgub iga  

0.5sek 

Väljas 

Põleb pidevalt 

Põleb pidevalt 

Väljas 

Probleem Lahendus Võimalik põhjus 

Inverter ei reageeri kui AC 
on ühendatud 

Vooluväljundid ei tööta, 

inverter piiksub pidevalt 

1. Kaabel on lahti

2. Kaitselüliti katki 

3. Pistikupesa katki 

Inverteri DC ei käivitu 

Esipaneeli nupp ei tööta 

Inverter ei tööta piisavalt 

pikka aega 

Vooluväljund normaalne, 

inverter piiksub pidevalt, 

punane LED vilgub iga 

0.5sek järel 

Lülitage inverter välja, eemaldage liigsed seadmed 

Inverter suure ülekoormuse 

tõttu välja lülitunud 

1. Ühendatud suur koormus

2. Patarei pole täielikult

laetud

 Vahetades patareisid, kasutage sama tüüpi uusi patareisid

 Ärge visake patareisid tulle, need võivad lõhkeda

 Ärge lõhkuge ega vigastage patareisid, neis sisalduv vedelik on silmadele ja nahale ohtlik

 Järgige patareidega töötades alati järgnevaid ohutusnõudeid, elektrilöögi oht!

 Eemaldage kell, sõrmused ja muud metallesemed

 Kasutage isoleeritud käepidemetega tööriistu

 Seade sobib kasutamiseks kõigile ja ei vaja selleks eelnevat kogemust

 Paigaldage seade nii et selle ühendustele ei oleks keeruline ligi pääseda

 Tähelepanu: elektrilöögi oht. Ka juhul kui seade ei ole vooluvõrku ühendatud, võib selles olla ohtlik pinge tänu patareile, 

seadet on lubatud hooldada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud tehnikutel 

 Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse

1. Kontrollige patareid ja selle ühendust

2. Kontrollige patareipinget

3. Ühendage AC vool ja laadige patarei

4. Võtke ühendust hooldusteenindusega

Eemaldage inverteri vooluühendus ja patarei, seade lülitub välja. 

Kinnitage uuesti vooluühendus ja patarei. Kui nupp ikka ei tööta, võtke 

ühendust hooldusteenindusega 

Ärge kasutage seadet. Jätke see 10-ks tunniks laadima, proovige 

uuesti. Kui tulemus on sama, vahetage patarei 

1. Kontrollige kaabliühendust

2. Lähtestage kaitselüliti, vähendage koormust, kontrollige lühiseid

3. Kontrollige pistikupesa korrasolekut mõne muu seadmega (laualamp)

Ülekoormus 

Eemaldage liigsed seadmed, lülitage inverter sisse 

1. Patarei polaarsus vale

2. Vale patarei (ülepinge)

3. Patarei vananenud

4. Inverter defektne

1. Inverteri CPU ei tööta 

korrektselt

2. Nupp on defektne


