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Kasutusjuhend 

Lugene kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see alles. Tootja 

ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud toote sobimatust käitlemisest ja 

kasutamisest. 

OHUTUSJUHISED 

• KEMOT PROsinus avariitoiteallikas on mõeldud kasutamiseks majapidamistes ja

kontorites. Ärge kasutage seda seadet koos spetsiaalsete seadmete või

aparaatidega (nt tööstus- ja meditsiiniseadmed).

• Ärge koormake seadet üle. Selle seadme kasutamine nominaalist suurema

koormusega võib seadet kahjustada.

• Märkus: Seade võib lühikest aega ülekoormusega töötada.

• Ärge võtke seda seadet lahti ega avage selle korpust. Seadme sisemised

elemendid võib olla isegi pärast selle väljalülitamist endiselt kõrge pinge all.

• Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult. Sel juhul lülitage seade

viivitamatult välja ning ühendage see toiteallikast ja välisest akust lahti.

• Parandustöid tohib teha ainult selleks volitatud teeninduspunktis.

• Kasutage tulekahju korral ainult kuiva pulberkustutit. Vee või muud tüüpi

tulekustutite kasutamine võib põhjustada elektrilööke.

• Asetage seade vertikaalselt, korralikult õhutatud ja sobiva temperatuuriga kohta.

Hoiatus: ÄRGE katke seadme jahutusventilaatorit; see võib põhjustada

ülekuumenemist.

• Kaitske seadet vee, niiskuse, aga ka kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

• Enne kasutamist veenduge, et seade oleks korralikult maandatud.

AKU VALIK 

 ET 

Parima võimaliku töökvaliteedi tagamiseks kasutage seda seadet geeli- või 

happeakudega, mille maksimaalne maht on 100 Ah. Tootja soovitab kasutada VIPOW 

laetavaid akusid. 

Aku optimaalseks valimiseks kasutage allpool toodud valemit: 

100 W koormus = → 10 A aku praegune tarbimine 

Näide: 150 W koormuse ja 100 Ah aku puhul on hinnanguline tööaeg umbes 100 Ah/15 

A = (ligikaudu) 6,5 h. 

Akuga seotud ohutusjuhised 

• Ärge visake akut tulle (aku võib plahvatada).

• Ärge demonteerige / hävitage akut (aku sees olev elektrolüüt on nahale ja

silmadele kahjulik).

• Seadme ühendamisel ja kasutamisel pöörake tähelepanu sellele, et ei põhjustataks lühist —
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• Eemaldage enne toote kasutamist kätelt kõik metallist esemed (käekellad, sõrmused

jms).

• Kasutage ainult isoleeritud käepidemega tööriistu.

• Toitepistikupesa peaks olema hõlpsasti juurdepääsetav ja asuma seadme läheduses.

• Hoiatus: Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

• Ärge visake vanu akusid koos muude olmejäätmetega minema.

FUNKTSIOONID 

Funktsioon Nupud Kirjeldus 

1 Laadimis- 

funktsiooniga 

avariitoiteallikas 

• Toiteallika toitelüliti ON

(„1”)

• Inverteri toitelüliti ON

Välisakust alalisvoolu (12 

VDC) töötlemine 

vahelduvvooluks (220 VAC) 

ja välise aku laadimine 

2 Alaldi • Toiteallika toitelüliti ON

(„1”)

• Inverteri toitelüliti OFF

Välise aku laadimine. 

Märkus: seade peab 

olema ühendatud 

vooluvõrku 220 VAC 

3 Inverter • Toiteallika toitelüliti OFF

(„0”)

• Inverteri toitelüliti ON

Välisakust alalisvoolu (12 

VDC) töötlemine 

vahelduvvooluks (220 VAC) 

OMADUSED 

• Puhta siinuslainega KEMOT inverter toimib avariitoiteallikana sellistele seadmetele

nagu: keskkütteahjud, TV, külmkapid, induktsioonpliit, elektrilised ventilaatorid jms.

• Lai sisendpinge vahemik, kõrge väljundpinge täpsusaste, pinge automaatne

reguleerimine.

• Kaitske ülekoormuse, lühise, ülepinge, alapinge ja ülekuumenemise eest.

• LED-ekraan hetkeoleku indikaatoritega.
 ET 
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TOOTE KIRJELDUS 

Esipaneel 

1. Ekraan

2. Toiteallika toitelüliti

3. Inverteri lüliti (inverteri sisse lülitamiseks

vajutage nuppu ja hoidke seda 3

sekundit all).

 ET 

Tagapaneel 

4. Jahutusventilaator

5. Kaitselüliti (ülevoolu kaitse)

6. Väljundpesa (Saksa tüüpi)

7. Väljundpesa (Prantsuse tüüpi)

8. / 9. Aku sisend 12 VDC

10. Toiteallika toitesisend 220 V
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Ekraan 

1. Toiteallika indikaator 220 VAC

2. Sisendpinge indikaator

3. Väljundpinge ja sageduse indikaator

4. Koormuse indikaator

5. Aku riba (laadimise ajal riba vilgub)

 Aku režiim: elektrikatkestus; välist seadet varustatakse akust. 

Üle kuumenemine. Väline seade lülitatakse automaatselt välja. 

 Ebatavaline / vale töötamine. 

 Ülepinge. 

 Alapinge. 

 Koormuse indikaator – punane annab märku ülekoormusest 

 Koormuse indikaator – sinine annab märku õigest koormusest 

 ET 

Raadiosageduse häired 

See toode ei pruugi korralikult töötada, kui see on paigutatud raadiolaineid kasutavate 

seadmete lähedusse. Elektriliste häirete vältimiseks asetage see seade sellistest 

seadmetest eemale. 

PAIGALDAMINE 

Märkus: Vale paigalduse ohu tõttu peaks aku paigaldamist ja hooldamist teostama 

kvalifitseeritud tehniline personal. 
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KÄITAMINE 

Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et see: 

• see seade on paigutatud hästi ventileeritavasse kohta,

• see on korralikult maandatud,

• toiteallika toitelüliti on OFF-asendis.

Märkus: 

• Pärast seadme vooluvõrku ühendamist on väljundpesad kohe voolu all, isegi siis,

kui seade on välja lülitatud,

• ärge ühendage seda seadet ülekoormavate seadmetega (nt föön, tolmuimeja jms).

Aku paigaldamine 

Märkus: Enne seadme ühendamist välise akuga veenduge, et seade on välja lülitatud. 

Ühendage punane pistik aku positiivse klemmiga (sümboliga +), ja must pistik 

negatiivsega (sümboliga -). Pistikute vastupidi ühendamisel seade ei tööta ja selline 

ühendus võib seadet kahjustada. 

Oluline! 

Seadme ülekoormusest annab märku helisignaal. Vähendage seadme koormust ja 

taaskäivitage inverter. 

Helisignaal 

• Neli helisignaali: elektrikatkestus; automaatne lülitus avariitoitele;

• Helisignaal iga 1 sekundi tagant: madal aku tase või ülekoormus;

• Kiire helisignaalid: vale käitamine, rike.

 ET 

Välja lülitamine 

• Ühendage väline seade lahti,

• Välja lülitamiseks kasutage inverteri toitelülitit,

• Lülitage toiteallika toitelüliti OFF-asendisse,

• Enne aku lahti ühendamist veenduge, et kõik lülitid on OFF-asendis.

Märkus: Tavaolukorras tuleks akut perioodiliselt testida (iga 4-6 kuu tagant). Laske sel 

täiesti tühjaks saada, seejärel laadige see täis. 

HOISTAMINE 

Kui akut pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb seda laadida iga 4 kuu tagant 12 tundi 

(kui hoiustamistemperatuur on madalam kui 25 ° C). Kui hoiustamistemperatuur on 
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kõrgem kui 25° C, tuleb akut laadida iga 2 kuu tagant vähemalt 12 tundi. 

PUHASTAMINE 

Puhastage seda seadet pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks 

keemilisi aineid. Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toiteallikast 

lahti ühendatud. 

TEHNILISED NÄITAJAD 

Mudel PROsinus-300 PROsinus-500 PROsinus-700 

Nimivõimsus 300 W 500 W 700 W 

Aku pinge 12 VDC 

Ülepinge kaitsepunkt 15 VDC 

Vahelduvvoolu sisendpinge 180~275 VAC 

Vahelduvvoolu sisendsagedus 45~60 Hz 

Vahelduvvoolu väljundpinge 220 VAC ±8 % 

Vahelduvvoolu väljundsagedus 50/60 Hz ±0.5 Hz 

Vahelduvvoolu väljundi 
lainekuju 

Puhas siinuslaine 

Vahelduvvoolu väljundi 
efektiivsus 

S 85% (DC kuni AC) 

Laadimisvool Max 10 A 

Teisendusaeg S 4 ms 

Kaitsed Ülekoormus, lühis, ülepinge, alapinge 

Keskkonna temperatuur 0-40° C 

Keskkonna niiskus 10-90 % 

Tehnilised näitajad võivad ilma ette teatamata muutuda. 

Eesti keel 
Selle toote korrektne utiliseerimine  
(Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) 

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid). See tootel 
või selle kirjanduses näidatud märgistus näitab, et seda ei tohiks kasutusaja jooksul koos muude 
olmejäätmetega hävitada. Kontrollimatu jäätmete kõrvaldamisega kaasneva võimaliku 
keskkonnakahju või inimeste tervisekahjustuste vältimiseks, eraldage see muud tüüpi jäätmetest ja 
taaskasutage see vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat 
taaskasutamist. Kodumajapidamise kasutajad peaksid võtma ühendust kas jaemüüjaga, kellelt nad 
selle toote ostsid või kohaliku omavalitsusega, et saada täiendavat teavet selle kohta, kus ja kuidas 
and selle seadme keskkonnaohutuks ringlussevõtuks via saavad. Ärikliendid peaksid võtma 
ühendust oma tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ei tohiks kõrvaldamisel 
segada muude kaubanduslike jäätmetega. 

Valmistatud Hiinas LECHPOL Zbigniew Leszek jaoks - Miqtne, 1 Garwolinska Street, 08-400 
Garwolin. 
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