Problem Ingen utgangsspenning:

Batterispenning for lav
Overload
Inverter termisk beskyttelse
Inverter start-up fail
Reverse polarity tilkobling
sikring som rvker

Løsnin!!
Lad opp eller bvtt ut batteriet
Reduser belastning
Kjøle omformeren og sett den på
plass med god ventilasjon; Reduser
lasten.
Gjenta oppstart
og Bytt sikring. Sjekk at polaritet er
korrekt.

Løsnin!!
Problem in11en respons
Dårlig kontakt mellom batteri og Koble dem til igjen
omformer
Reverse polarity tilkobling og Bytt sikring. Sjekk at polaritet er
sikring som rvker
korrekt.
Problem output volt lav

Løsning

Inngangsspenningen er for lav

Kontroller at inngangsspenningen
ligger innenfor nominell range

MANUAL MODIFIED SINE WAVE INVERTER
1) Modilied Wave:

NO/DK

Modifisert Sine Wave: Hvis utstyret ditt kan akseptere noe spenningsfluktuasjon, bør

du vurdere en modifisert sinusbølgeomformer. Ikke bruk for å drive følsomme

enheter som medisinsk utstyr eller datamaskiner. Noen lydutstyr kan virke dårlig hvis

de kjører på Modified Sine Wave-strøm.
2) Hovedkomponenter
Frontpanel:

Frontpanelvisningen viser lnverters PÅ/ AV-bryter, AC-utgang, LED-indikatorlampe,

Vent-utgang og USB

To LED-indikatorlampe: Omformer, Feil.
a) Inverter: Dette lyset lyser kontinuerlig når tilkoblet utstyr mottar batteridrevet,

omformerens vekselstrøm.

b) Feil: Rød lys viser feil, referer til Feilsøking
Bakpanel:
På baksiden finner dur omformerens kjølevifte, batteriklemmer og sikring.

Overload

Reduser belastning

Problem : Low Volt alarm

Løsning

Ikke strøm på batteri

Lad batteri eller bytt de tut.

Batterispenning for lav eller dårlig Lad
batteriet,
kontroller
tilkobling
tilkoblingen til terminalen.
Importør:
FLAK AS
Skibåsen 37
4636 Kristiansand
Norway
www.flak.no

Viften fungerer automatisk når den interne temperaturen(over 45 °C) av
omformeren krever kjøling. Tillat alltid fri luftstrøm - ikke blokker ventilasjonene.
Koble omformeren til batteri eller andre strømkilder.
Negative(-) og Positive(+) terminaler skal holdes isolert for å beskytte mat uhell

kortslutning.

a) Koble den svarte kabelen til det svarte innlegget merket(-) på baksiden av

omformeren. Koble den andre enden til den negative terminalen på batteriet.

b) Koble den røde kabelen til det røde innlegget merket(+) på baksiden av

omformeren. Koble den andre enden til den positive kontakten på batteriet.
Hvis du kobler kablene til feil terminaler, vil du reversere polariteten og skade

omformeren. Dette vil IKKE dekkes av garanti.

