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M ni  typ SCxxxWxxV - Návod k obsluze a záru ní list

VAROVÁNÍ:

CHARAKTERISTIKA:
M ni e typu SCxxxWxxV p evádí stejnosm rné vstupní nap tí
12V, 24V nebo 48V (dle typu viz. specifikace) na výstupní
st ídavé nap tí 230V/50Hz (upravený sinus). Umož uje provoz
domácích elektrospot ebi , mobilní kancelá ské techniky a
elektrického ná adí z akumulátoru v automobilu, karavanu,
autobusu, kamionu nebo na lodi.
M ni má ochranu proti p etížení a ochranu proti hlubokému vybití
akumulátoru vypnutím. Nastane-li tento stav, m ni vypn te
spína em ON/OFF na dobu 10 sec. Po uplynutí této doby spína
znovu zapn te.
M ni hlásí nízkou kapacitu baterie akusticky (pískáním) a
sv telnou indikací na p edním panelu.

Umístn ní za ízení:
Za ízení je navrženo pouze pro provoz v místnosti, v žádném
p ípad nesmí být používáno ve venkovním nebo chemicky
agresivním prost edí. Okolní teplota, kde je za ízení instalováno,
nesmí p ekro it 35°C. Dbejte na to, aby nebyly v trací otvory
zakryty!
P ístroj nesmí být vystaven p ímému p sobení vody a sálavých
zdroj  tepla.

P ipojení:
POZOR, na výrobek p ipojujte pouze obvod nebo za ízení
vyhovující souboru norem SN 33 2000. Používejte p ipojovací
kabely dodané výrobcem.
Pozor na dodržení správné polarity! ervenou svorku p ipojte na +
pól akumulátoru, ernou na – pól. P epólováním se m ni zni í.

Upozorn ní:
P ed zapojením zkontrolujte parametry nap tí a proudu ve
specifikaci vašeho akumulátoru! M že dojít k jeho poškození nebo
k poškození m ni e. Vhodnost akumulátoru doporu ujeme
konzultovat s prodejcem akumulátoru.
Pozor, v p ípad  p ipojení zát že výrazn induk ního charakteru
(nap . elektromotory, kompresory, transformátory apod.) a nebo
kapacitního charakteru (n které typy napájecích zdroj ), je nutno
užít m ni s dvou až desetinásobnou hodnotou trvalého odb ru.
Vysoké náb hové proudy t chto spot ebi po zapnutí mohou
ochranné obvody m ni e vyhodnotit jako zkrat i p etížení a
m ni se vypne (závisí na charakteru a parametrech zát že).
N které typy spot ebi mohou být citlivé na sinusový tvar
st ídavého napájecího nap tí (nap . UPS apod.) a nemusí
správn pracovat s tímto typem m ni e (upravený sinus). Pak je
nezbytné použít m ni jiného typu s ist sinusovým tvarem
výstupního nap tí.
Nutná konzultace s dodavatelem.

Údržba:
Za ízení je bezúdržbové, doporu uje se však kontrola funk nosti
ventilátor uvnit za ízení (krom typu SC150WxxV) a išt ní
v tracích otvor . Kryt ist te pouze jemnou látkou navlh enou v
saponátu. P i instalaci nebo údržb odpojte za ízení od elektrické
sít a od akumulátor .

Normy:

Bezpe nost SN EN 60950
Bezpe nost SN 33 2000-4-41
Krytí – IP kód SN EN 60529
Nebezpe né látky v elektroza ízeních
a v elektroodpadu RoHS

ZÁRU NÍ LIST:
Výrobek byl p ed odesláním z výrobního závodu ádn

vyzkoušen.
Záru ní doba je 24 m síc ode dne prodeje. S p ípadnou
reklamací se obra te na svého dodavatele, prodejce. Nárok na
záruku zaniká v p ípad , že k závad došlo mechanickým
poškozením výrobku, nevhodným skladováním, nebo používáním
výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné,
vlhké i nev trané prost edí), nebo pokud byl proveden neodborný
zásah do výrobku osobou, která k tomu nebyla pov ena
prodejcem. Dále v p ípad , že k závad došlo p etížením,
p epólováním, p ep tím, nebo použitím výrobku k jiným ú el m,
než k jakým byl zkonstruován. Záruka se nevztahuje na závady,
které byly zp sobeny živelnou pohromou.

Pro uplatn ní nároku na záru ní opravu je nutno p edložit
prodejci fakturu, dodací list, p ípadn doklad o d íve provedených
záru ních opravách majících vliv na záruku. Výrobek je t eba
p edložit k reklamaci úplný, v originálním obalu a s p iloženým
seznamem a popisem závad.
Pokud bylo p i oprav zjišt no, že závada vznikla zp sobem, který
je vylou ený ze záru ních oprav, nebo pokud se závada na
výrobku neprojeví, budou majiteli ú továny náklady spojené s
manipulací a testováním.

Dodavatel nenese jakoukoli zodpov dnost za škody zp sobené
nesprávným použitím, nebo použitím výrobku k jiným ú el m, než
k jakým byl zkonstruován.

P ED UVEDENÍM ZA ÍZENÍ DO PROVOZU POZOR-
N PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD!
POZOR! Uvnit za ízeni je ŽIVOTU NEBEZPE NÉ
NAP TÍ! Údržbu, vým nu jednotlivých ástí, rozši ování
nebo opravu musí provád t pouze osoba s odbornou
elektrotechnickou kvalifikací! Na kondenzátorech je po
dobu 3 minut od vypnutí stále nebezpe né nap tí. Proto
manipulujte s p ístrojem nejd íve po uplynutí této doby.
P ístroj provozujte pouze v úpln složeném stavu.
Uživatel je zodpov dný, že p ístroj je instalován, zapojen
a provozován podle pravidel a norem platných v zemi
instalace.
Neodborné i hrubé zacházení s p ístrojem m že
zp sobit poškození majetku nebo t žký úraz.

Stránka 2/2 22.11.2009 Návod k obsluze a záru ní list
SCAV M ni e typ SCxxxWxxV


