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1. Ειςαγωγή 
 Ευχαριςτοφμε που αγοράςατε τον ςτακεροποιθτι – ρυκμιςτι  τάςθσ AVR -  PowerWalker . Αυτι θ 

ςειρά είναι ςχεδιαςμζνθ να διατθρεί αυτόματα ςτακερό επίπεδο τάςθσ για να προςτατεφει τισ 

ευαίςκθτεσ ςυςκευζσ από τθν πτϊςθ τάςθσ ι τθσ  υπζρταςθσ . Με τθν αρκετά μοντζρνα και ευζλικτθ 

καταςκευι του , μπορεί να τοποκετθκεί ςτο γραφείο ι ςτον τοίχο διαμορφϊνοντασ  ζτςι ζνα 

ελκυςτικό επαγγελματικό περιβάλλον. 

 

 

2. Επιςκόπηςη προϊόντοσ  
 

   

 

1Υποδοχι schuko για τθ ςφνδεςθ ςυςκευϊν  5 Διακόπτθσ 

2 καλϊδιο ρεφματοσ      6 ζνδειξθ ρεφματοσ LED (Δίοδοσ Εκπομπήσ Φωτόσ) 

3διακόπτθσ ρεφματοσ     7ενίςχυςθ/ μετάβαςθ LED 
4 Modem /τθλζφωνο/ δίκτυο προςταςία κφματοσ   
 
Βάςη τοίχου  

Η μονάδα μπορεί να τοποκετθκεί ςτθν επιφάνεια τοίχου.  

1. Χρθςιμοποιείςτε ζνα αιχμθρό αντικείμενο – καρφί μαρκάρωντασ το 

κζντρο των δφο οπϊν για κάνετε ζνα διακριτικό ςθμείο ςτον τοίχο 

(κοιτάξτε το παρακάτω ςχεδιάγραμμα 1) 

2. Τοποκετιςτε τθν μονάδα ςτο τοίχο (κοιτάξτε το ςχεδιάγραμμα 2)  
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3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Επιθεώρηςη 

Αναιρζςτε το κάλυμα ςυςκευαςίασ τθσ μονάδασ και εξετάςτε ςχολαςτικά τθν ςυςκευι ςε 

περίπτωςθ κάποιασ ηθμιάσ που μπορεί να ζχει προκλθκεί από τθν μεταφορά του  

Ενθμερϊςτε τον προμθκευτι ςασ εάν ζχει προκλθκεί κάποια ηθμιά .    

Εγκατάςταςη και όροι τοποθζτηςησ   

Εγκαταςτιςτε τθν μονάδα ςε μια προςτατευμζνθ περιοχι που να μθν ζχει υπερβολικι ςκόνθ και να 

υπάρχει επαρκισ ρεφμα αζροσ   

 

 

 

Ραρακαλϊ τοποκετιςτε τθν μονάδα μακριά από άλλεσ ςυςκευζσ τουλάχιςτον 2.5 εκατοςτά ϊςτε 

να αποφφγετε παρεμβολζσ. Μθν μπλοκάρετε τθν ςυςκευι ςτο πάνω μζροσ ι ςτισ πλευρζσ του .  

 

 

 

 υνδζςτε ςτην ζξοδο τοίχου 

 

 υνδζςτε τισ ςυςκευζσ 

Βάλτε τισ ςυςκευζσ ςτισ schuko τθσ μονάδασ και ανοίξτε τον διακόπτθ ON . Οι ςυνδεδεμζνεσ 

ςυςκευζσ κα λειτουργιςουν. 

 

 υνδζςτε Modem / τηλζφωνο για καταςτολή υπζρταςησ  ( μόνο για το μοντζλο με RJ-11 ) 

 

 Ανοίξτε / Κλείςτε τον ςταθεροποιητή  

Ανοίξτε τθν μονάδα πιζηοντασ το κουμπί ON   
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4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ (ΚΡΑΣΗΣΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ) 

 

Αυτό το εγχειρίδιο περιζχει τισ ςημαντικζσ οδηγίεσ που πρζπει να ακολουθηθοφν για την 

εγκατάςταςη και ςυντήρηςη του προϊόντοσ. 

 

 ΠΡΟΟΧΗ: Η μονάδα είναι ςχεδιαςμζνθ για χριςθ κάτω από 50Hz ςυχνότθτασ και ςε 

ομοιόμορφο περιοδικό κφμα τάςθσ.  

 

 ΠΡΟΟΧΗ: Μθν ςυνδζετε τθν μονάδα ςε απευκείασ τάςθ . 

 

 ΠΡΟΟΧΗ Για να αποτρζψετε τον κίνδυνο τθσ πυρκαγιάσ ι τθσ θλεκτροπλθξίασ , 

τοποκετιςτε το προϊόν ςε μια κερμοκραςία και ελεγχόμενθ υγραςία περιοχι χωρίσ 

αγϊγιμουσ μολυςματικοφσ παράγοντεσ ( Δείτε τισ προδιαγραφζσ για τθν αποδεκτι 

κερμοκραςία και υγραςία )  

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
 

 ΠΡΟΟΧΗ : Οι ςυςκευζσ που κα τοποκετθκοφν ςτθν μονάδα δεν πρζπει να υπερβαίνουν 

τθν ιςχφ – δυναμικι του προϊόντοσ . Η υπερ-φόρτωςθ μπορεί να προκαλζςει ηθμιά και 

ζκρθξθ  

 

 *Για τθν ιςχφ τθσ μονάδασ , παρακαλϊ ελζγξτε τα χαρακτθριςτικά . 

 

 Ο ςτακεροποιθτισ τάςθσ είναι ςχεδιαςμζνοσ για χριςθ ευαίςκθτων ςυςκευϊν 

εξοπλιςμοφ όπωσ : υπολογιςτισ ςπιτιοφ, οκόνθ,εκτυπωτισ, scanner θ  fax. Επίςθσ 

χρθςιμοποιείται για θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςπιτιοφ όπωσ τθλεόραςθ, stereos, CD players, 

VCRs, DVD players, ΚΛΡ 

 

 Συςκευζσ που δεν είναι ςυμβατζσ με το προϊόν είναι οι καταψφκτεσ, air- conditioners ι 

οποιαδιποτε άλλθ ςυςκευι που χρθςιμοποιεί απϋ ευκείασ AC – εναλλαςςόμενο ρεφμα  

 

 

 Πταν χρθςιμοποιιςετε τον ςτακεροποιθτι με UPS , ςυνδζςτε τον πρϊτα και μετά 

τοποκετιςτε τον ςτο τοίχο  
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6. Επίλυςη προβλημάτων
Ρριν χρθςιμοποιιςετε το προϊόν , παρακαλϊ ςιγουρευτείτε ότι το κουμπί POWER είναι ανοιχτό .

Εάν το κουμπί δεν δείχνει να ανοίγει , ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα : 

1. Ελζγξτε εάν το δίκτυο λειτουργεί

2. Ελζγξτε εάν θ τροφοδοςία ρεφματοσ είναι ςυνδεδεμζνθ ςωςτά.

3. Ελζγξτε εάν οι περιφερειακζσ ςυςκευζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτθν μονάδα UPS ςωςτά 

4. Ελζγξτε εάν θ μονάδα UPS είναι ανοιχτι

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λφςεισ 

Αςτάκεια Τάςθσ.   

Ο διακόπτθσ – αποηεφκτθσ « 

μπλοκάρει»   

Η μονάδα είναι 

υπερφορτωμζνθ 

Αποςυνδζςτε μερικά φορτία πρϊτα. 

Ξαναβάλτε τον αποηεφκτθ πιζηοντασ τον 

διακόπτθ ξανά. 

Η μονάδα UPS κλείνει 

αυτόματα και θ ζνδειξθ 

Power δεν ζχει φωσ. 

Η μονάδα ζχει υπζρ – 

κερμανκεί . Είναι 

εςωτερικι λειτουργία 

προςταςίασ 

Αποςυνδζςτε μερικά φορτία και 

περιμζνετε μζχρι θ μονάδα να κρυϊςει . 

Φςτερα ξαναβάλτε ςε λειτουργία το UPS  

7. Προδιαγραφζσ
Model AVR 600 AVR 1000 AVR 1200 

ΙΧΤ 600VA / 360W 1000VA / 600W 1200VA / 720W 

Τάςθ 230VAC 

Σειρά τάςθσ 180 - 264VAC 

Συχνότθτα 50Hz 

ΑΠΟΔΟΗ 

Κανονιςμόσ Τάςθσ +/-12% 

Στακεροποιθτισ AVR +/-8% 

ΕΝΔΕΙΞΗ 

Ζνδειξθ ρεφματοσ Ρράςινο λαμπάκι 

Ζνδειξθ διακφμανςθσ ρεφματοσ Red lighting 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

Αναλυτικι προςταςία Χαμθλό κφκλωμα , υπερφόρτωςθ, ,και υπζρ κζρμανςθ 

κερμοκραςίασ  

ΔΙΑΣΑΕΙ 

Dimension (βάκοσxπλάτοσ x 

φψοσ ) 
166mm x 161mm x 86.7mm 

Κακαρό βάροσ (kgs) 1.7 2.0 2.1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Υγραςία 0-90% RH @ 0-40° C (non-condensing)

Επίπεδο κορφβου Λιγότερο από  40dB 
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