
 PNI 150W  feszültség inverter

Használati útmutató

Kérjük olvassák el figyelmesen a kézikönyvet mielőtt működésbe helyeznék a terméket.

Feszültség invertert a kis és közepes méretű elektronikák feltöltéséshez használható mint 
például  laptop, rádió, mini TV,  stb .
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Töltési jelző 
Figyelmeztetési jelző

 220V foglalat

Hálózati csatlakozó

USB csatlakozó
Elindítási/megállítási gomb

Termék leírása

Problémák és megoldások:
Ha a készülék nem működik megfelelően ellenőrizzák a következőket:
Ÿ inverter nem működik
 - ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó rendesen be van helyezve az autó  
öngyujtójába.
 -ellenőrizze a hálózati csatlakozó biztositékát  ; ha leéget cseréljék ki egy 
ugyanolyannal (15A)

 - ellenőrizze a tápkábelt, hogy ne legyen megszakadva
Ÿ kimeneti erőteljesímény alacsony:
 - inverter túlterhelve van: csökkentse a csatlakoztatott eszközök számát
 - inverter túlmelegedett: csökkentse a csatlakoztatott eszközök számát, zárja le az 
invertert és várjon, hogy kihüljön.  

Max. 15A

Ÿ inverter egyszerüen lekapcsolodott
 - ellenőrizze az elemet lehetséges, hogy le van merülve ; indítsa el a hajtóművet , 
hogy feltöltse az elemet majd indítsa el az invertert.

Használati útmutató:
Ahhoz, hogy feltöltsön egy elketromos eszközt inverteren keresztül a következő képpen 
jjárjon el:
1. Csatlakoztassa az inverter hálózati csatlakozóját az autó öngyújtójához.
2. Indítsa el az invertert az elindítási/leállítási gomb segítségével.
3. Csatlakoztassa az elektromos eszközt  220V foglalathoz vagy egy USB csatlakozóhoz.

Figyelmeztetések:
Ÿ Használják az invertert mindig egy jól szellőző helységben. 
Ÿ Védjék meg a nap fényétől, víztől, nedvességtől, olajtól vagy robbanó 

anyagoktól.
Ÿ Ne adják a gyerekek kezébe.
Ÿ Ne használják a készüléket  fénycsőveknek.

Műszaki adatok:
Ÿ Bemeneti feszültség : 10~15V DC
Ÿ Fogyasztás: <0.3A  standby / 15A lmaximális feltöltés
Ÿ  USB kimenet: 5V / 2.1A
Ÿ Kimeneti feszültség: ~230V
Ÿ Kimeneti típus jel: módosított szinusz
Ÿ Kimeneti frekvenciajel: 50 Hz
Ÿ Kimeneti erőteljesítmény: 150W folyamatos/ 450W rövid időre
Ÿ Hatékonyság: 85~90%
Ÿ Autó akkumulátor lemerült figyelmeztetés: 11± 0.5V
Ÿ Automatikus lezárás az autó akkumulátor lemerült: 10± 0.5V (6 másodperc után)
Ÿ Túlterhelési védettség: 60± 5°C 
Ÿ Túlterhelési védettség: Igen
Ÿ Rövidzárlat védettség: Igen
Ÿ Védelem bemeneti feszültség túl magas: Igen
Ÿ Polaritásvédelem: Igen, biztosítékdoboz
Ÿ Biztosíték:1x15A
Ÿ Kábel: 55 cm hosszú
Ÿ Méretek: 175 x 71 x 65 mm
Ÿ Súly: 450 g
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Figyelmeztetési jelek (piros LED ):
Auto elem lemerült  :
Automatikus lezárás :
Túlterhelés:
Automatikus lezárás túlterhelés  miatt             folyamatos:     
Túlmelegedés:      
Automatikus lezárás, túlmelegedett:
Bemeneti feszültség nagy:

MP3 player sau altele
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