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ROMÂNĂ

Utilizări
Utilizaţi notebookuri, radiouri, televizoare, videorecordere, playere de DVD-uri, 
lămpi, faxuri etc.
Date tehnice
Domeniu de tensiune de intrare: 10-15 V CC
Curent de intrare în sarcină completă: 12,5 A
Curent de intrare în aşteptare: <0,35 A
Tensiune de ieşire (CA): 230 V ± 5%
Priză de ieşire: 1x
Tip priză: Schuko (-F: pin masă)
Formă de undă la ieşire Undă sinusoidală modificată
Frecvenţă de ieşire: 50 Hz ± 5%
Putere de ieşire continuă: 150 W
Putere de ieşire (30 minute): 180 W
Putere de ieşire maximă: 300 W 
Eficienţă: >90%
Tensiune de ieşire USB: 5 V CC
Curent de ieşire USB: 500 mA
Oprire la nivel redus baterie: 10,5 V ± 0,5 V CC
Protecţie termică: 60°C ± 5°C
Răcire: Cu ventilator
Protecţie la suprasarcină: Da
Protecţie la tensiune de intrare CC înaltă: Da
Protecţie la scurtcircuit ieşire CA: Da
Protecţie polaritate baterie: Da, cu siguranţă fuzibilă
Siguranţă fuzibilă: 20 A
Mărime (ØxÎ): 165 x 68 mm
Greutate: 467 g

1 =  Întrerupător Pornire/Oprire 
(ON/OFF)

2 =  Port de ieşire USB  
(max 500mA)

3 =  Conector de maşină 12V 
CC + portsiguranţă (20 A)

4 = Ieşire CA
5 =  Indicator alimentare / 

suprasarcină

Instrucţiuni de utilizare
1. Nu omiteţi să porniţi alimentarea invertorului mai întâi, înainte de a porni 

alimentarea echipamentului conectat.
2. La utilizarea pe perioade îndelungate, o idee bună ar fi ca motorul maşinii să 

funcţioneze pentru a preveni epuizarea bateriei maşinii. Când alarma de nivel 
redus baterie se declanşează, porniţi motorul maşinii pentru a continua să utilizaţi 
invertorul şi aparatele conectate.

3. Asiguraţi-vă că aparatele conectate nu au un consum electric maxim care 
să depăşească puterea de ieşire a acestui invertor (150 W continuu). Dacă 
indicatorul de alimentare luminează intermitent, 
acesta indică faptul că invertorul se află în modul de 
protecţie din cauza suprasarcinii. Opriţi invertorul şi 
deconectaţi aparatul(ele) utilizate.

4. Dacă invertorul şi indicatorul de alimentare nu 
funcţionează, dar alimentarea este pornită, verificaţi 

Max. 20 A
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siguranţa fuzibilă din mufa brichetei. Dacă siguranţa s-a ars, utilizaţi o siguranţă 
similară la înlocuire.

5. Dacă consumul total al aparatului(elor) conectat(e) depăşeşte capacitatea de 
ieşire a invertorului sau dacă invertorul funcţionează o perioadă îndelungată şi 
temperatura atinge 60 °C, invertorul va fi închis de circuitul de siguranţă.

6. Indicator led:
• Condiţii de utilizare normale: ledul este continuu aprins.
• Suprasarcină: ledul luminează intermitent.

Remedierea problemelor
Dacă invertorul nu funcţionează adecvat, motivele posibile pot fi mai multe:
1) Contact incorect.

• Curăţaţi temeinic piesele de contact. 
2) Invertorul nu este alimentat 

• Verificaţi siguranţa maşinii şi înlocuiţi siguranţa arsă. 
• Verificaţi conexiunea cablurilor. 

3) Siguranţa este arsă. 
• Siguranţa este amplasată în mufa CC (brichetă). Înlocuiţi siguranţa cu o 

siguranţă similară de valoare echivalentă.
4) Închidere a ieşirii CA în urma suprasarcinii 

• Asiguraţi-vă că sarcina continuă a aparatelor conectate nu depăşeşte 150 W. 
5) Închidere ieşire CA provocată de supraîncălzire

• La sarcini puternice pe perioade prelungite de timp, invertorul va închide 
ieşirea pentru a preveni deteriorarea în urma căldurii excesive. În acest caz, 
luaţi următoarele măsuri: 
(A) Aduceţi în poziţia de oprire comutatorul de alimentare al invertorului 
(B) Reduceţi sarcina asupra aparatului şi aşteptaţi până ce invertorul se 

răceşte sau deconectaţi unele aparate. 
(C) Aduceţi comutatorul de alimentare al invertorului în poziţia de pornire.

6) Închidere la nivel redus baterie.
• Încărcaţi bateria şi reluaţi funcţionarea.

Atenţie!
Aşezaţi întotdeauna invertorul într-un mediu care este:

1. bine aerisit; 
2. neexpus luminii solare directe sau surselor de căldură
3. inaccesibil copiilor; 
4. departe de apă, umezeală, ulei sau unsoare; 
5. departe de orice substanţe inflamabile. 

Măsuri de siguranţă: 
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest 
produs va fi desfăcut NUMAI de către un tehnician 
avizat, când este necesară depanarea. Deconectaţi 

produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme. 
Nu expuneţi produsul apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de 
curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul 
schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate 
de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!

ATENŢIE!


