
D kujeme za zakoupení na eho produktu. Prosím 

pro t te tento manuál pozorn , ne -li budete instalovat 

i pou ívat tento produkt. 
 

POU ITÍ 
 
1. Propojte zástr ku invertoru se zásuvkou 

v automobilu. Jakmile zapnete invertor pomocí p epí-

na e, integrovaná LED dioda se rozsvítí. 

 

2. Propojte va e AC za ízení s AC zásuvkou invertoru. 

Technologie  SMART START : 

1. Maximalizuje výkon p i zapnutí. 
 

2. Obsahuje dynamicky nap ov  
 ízenou DC Bus. 
 

3. Integrovaná technologie  Soft-start  
 zvy uje spolehlivost. 

DC   AC Napájecí invertor - manual  
 

SPECIFIKACE 
íslo modelu HT-E-300-12 HT-E-300-24 

AC Výstupní nap tí AC 100V / AC110V 
AC 120V / AC220V 
AC 230V / AC240V 

Dlouhodobý stálý 
výkon 300W 
Typ výstupní 
sinusovky Modifikovaná sinusoida 
Výstupní frekvence 50Hz/60Hz ±2% 
Výstupní AC 
regulace ±5~8% 
Vstupní DC nap tí 10~15V 20~30V 
Proud naprázdno < 0.2A 
Ú innost (  ~  )% 
Ochrana proti 
nízkému  nap tí na 
vstupu ANO  
Ochrana proti 
vysokému  nap tí na 
vstupu ANO 
Teplotní ochrana (55±5)°C 
Ochrana proti zm n  
polarity na DC 
vstupu ANO 
Ochrana proti 
p etí ení ANO 

Rozm ry (H-
diagram) (180 x 101 x 66)mm 
Váha 1.01kg 

< 0.1A 

Ochrana proti 
p eh átí ANO 
Ochrana proti zkratu 
na výstupu ANO 
Ochrana proti 
p epólování na 
vstupu ANO 
Teplotní ízení 
ventilátoru ANO 

Dostupné pou ití: 
 

Je vhodný pro elektrické aplikace nemající vy  í p íkon 

ne  300W. Nap .: TV sestava, video, rádio, karaoke, 

elektrické ná adí, ventilátor, nouzové osv tlení atp. 

VAROVÁNÍ 
 
 

1. Prosím vemte na v domí,  e zdroj je stejno-

sm rný - DC 12/24V a vy aduje  minus  pól 

baterie na kost e. 
 
 

2. Proti vybití autobaterie v dy vyjm te zástr ku 

invertoru ze zásuvky (zapalova e), pokud 

 invertor nepou íváte. 
 
 

3. Prosím ujist te se,  e va e aplikace jsou vypnu-

ty p ed zapnutím invertoru. 
 
 

4. Jak vybrat autozástr ku nebo kroko-svorky pro 

pou ití: 

 - autozástr ka   pou ití pouze pro aplikace 

nep evy ující 150W výstup. 

 - kroko-svorky   vyu itelné v aplikacích 

vy adujících více ne  150W na výstupu inver-

toru. 

 

5.  Doporu ujeme pou ívat invertory s istou 

 sinusoidou na výstupu pro citlivé aplikace jako 

 motor, el. mlýnek,  brousící nástroj atp. 
 
 

6.   Nepokládejte t  ké p edm ty na invertor nebo 

 na kabel. Nepou ívejte invertor pokud je kabel 

 smotán. 

Problémy a jejich e ení 
Problém LED e ení 

Nízká hodnota nap tí baterie 
Zelená bliká st ídá oran o-

vou 

Dobijte baterii nebo ji vym te za 

novou. 

Vysoká hodnota nap tí baterie vypnutí Redukujte nap tí baterie. 

Zkrat na výstupu vypnutí Vy e te zkratovou situaci. 

Ochrana proti p etí ení restartuje se 1x 
Omezte zát   invertoru (mén  ne  

300W). 

Ochrana proti p eh átí 
modrá LED bliká a dojde 

k vypnutí 

Dovolte invertoru se ochladit. Redu-

kujte zát   - jestli je vy adováno 

pokra ování innosti. 

Alarm 

nízký   krátký   dlouký 

dlouhý alarm 

kratký alarm 

dlouhý alarm 

dlouhý alarm 

 
 
 

VÝSTRAHA 
 
 
 

  ! 
 
 
 

 
 

1. Nevkládejte cizí p edm ty do AC 

 zásuvky v invertoru, nebo ventilátoru. 
 

2.  Nevkládejte invertor do vody. 
 
 

3. Nevkládejte invertor do prost edí s vy  í teplotou 

ne  60°C (140°F). 
 
 

4.  B hem provozu, udr ujte invertor v dostate né 

 vzdálenosti od materiál , které mohou být zasa e-

 ny vy  ími teplotami jako jsou ho laviny nebo 

 lehce tavitelné materiály.  

HT - E - 300 


