
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZA VOLTON 500VA , 800VA

DOBÓR AKUMULATORA

W celu osiągnięcia najwyższej jakości pracy tego produktu, urządzenie należy używać z akumulatorami żelowymi, AGM lub 

niektórymi mokrymi akumulatorami kwasowymi osiągającymi w trakcie ładowania napięcie 14,65 V DC o dozwolonym 

maksymalnym prądzie ładowania 5A lub 10A. Producent zaleca akumulatory marki VIPOW.

Aby optymalnie dobrać akumulator do planowanego obciążenia należy skorzystać z przybliżonego wzoru :

100 W obciążenia = → 10 A poboru prądu z akumulatora

Przykład: przy obciążeniu 150 W i akumulatorze 100 Ah przybliżony czas pracy wynosi 100 Ah/15 A≈ (około) 6,5 h.

WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA ( PRZEŁĄCZNIK 5A, 10A) Z TYŁU OBUDOWY ZASILACZA

Stosując akumulatory 12V o pojemności poniżej 60Ah ustawić przełącznik w pozycji 5A (wciśnięty, włączony), a o pojemności 

powyżej 60Ah w pozycji 10A (wyłączony). 

PODŁĄCZENIE AKUMULATORA:

Czerwony konektor należy podłączyć do dodatniego bieguna akumulatora (oznaczonego symbolem +), a czarny do ujemnego 

(oznaczonego symbolem -). Zamiana przewodów spowoduje przepalenie bezpiecznika wewnątrz obudowy i może spowodować 

uszkodzenie urządzenia.

Uwaga: w standardowych warunkach pracy, należy regularnie sprawdzać stan baterii (co 4-6 miesięcy). Rozładować ją poprzez 

wyłączenie zasilania sieciowego, a następnie w pełni naładować poprzez podłączenie zasilania sieciowego.

Nie należy podłączać urządzenia do sprzętów o zbyt wysokiej mocy (np. suszarka, odkurzacz, itp.).

Włączenie zasilania sieciowego przełącznik w pozycję MAINS ON, wyłączenie MAINS OFF.

Włączenie przetwornicy 12/230V przytrzymać niebieski przycisk przez 3 sekundy.

Ważne! Przeciążenie urządzenia zostanie zasygnalizowane alarmem dźwiękowym. W takim przypadku, należy zmniejszyć 

obciążenie urządzenia i ponownie uruchomić przetwornicę.

Sygnalizacja dźwiękowa

• Jeden sygnał dźwiękowy: zanik napięcia sieciowego; automatyczne przejście na zasilanie awaryjne.

• Sygnał dźwiękowy co 1 sek.: niski poziom naładowania akumulatora lub przeciążenie.

• Szybkie sygnały dźwiękowe: Nieprawidłowe działanie urządzenia, awaria.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli urządzenie nie jest używane należy odłączyć od niego akumulator. Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, 

należy go ponownie ładować co 4 miesiące przez 12 godzin (temperatura przechowywania powinna być niższa niż 25° C).
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