
Środki ostrożności

Niniejsza instrukcja obsługi lnvertera oRVALDI@ omawia instalację i użytkowanie urządzenia- Przed

rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia należy się zapoznać ztreśdą niniejszej instrukcji. UWAGA ! W celu

uniknięcia porażenia prądem elektrycznym oraz wywołania pożaru, urządzenie należy użytkowa W temperaturze i

wilgotności pokojowej, wolnej od przewodzących zanieczyszcze (Patrz dane techniczne dotyczące

dopuszczalnej temperatury iwilgotności). UWAGA !W celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym'

urządzenia nie można demontować' Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

UWAGA ! Wewnątrz u'ządzenia znajdują się części pod napięciem niebezpiecznym dla życia człowieka. Napięcie

to jest obecne na elementach urządzenia (akumulatorze) nawet gdy jest ono odłączone od sieci zasilającej.

lJrządzenie od strony Sieci zasilającej jest zabezpieczone od zwarcia i przeciążenia bezpiecznikiem topikowym'

Gniazda wtykowe znajdujące się na urządzeniu nie sąchronione i panuje na nich niebezpieczne napięcie dlażycia

człowieka' UWAGA ! Wewnątrz wządzenia znajduje się akumulator, kt ry stanowi zagrożenie chemiczne i po

Wymianie należy go odda do utylizacji.

lnstalacja i podłączenie

Rozpakuj inverter i sprawdŹ czy nie został uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważyłeś uszkodzenie spakuj i

zwr ć inverter do punktu zakupu. lnverter powinien być umieszczony W miejscu ze swobodnym dostępem powietrza,

niezapylonym i suchym. Podłącz kabel bateryjny do akumulatora, a nastepnie podłącz kabel do gniazda DC w

zasilaczu' Sieciowy kabel zasilający należy podłączyć do gniazda z uziemieniem, Podłączurządzenia wymagające

zasilania awaryjnego do gniazda wyjŚciowego' Załącz inverter. Po wciśnięciu przycisku ''oN/oFF'' inverter

przetestuje elektronikę i załączy obciążenie'
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ORVALDI Power Prot ction Sp. z o.o.
Headquaters :

MILLENIUM PLAZA Xlp.
ORVALDI Aleje Jerozolimskie 123
02-017 Warszawa
internet: www.orvaldi.com.pl
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Service :

ul. Wroclawska 33d
55-090 Dlugoleka k/Wrocawia
e-mail: serwis@orvaldi.com.pl

General Cautions

The lnverter contains voltage that are potentially hazardous. All repairs should be performed by qualified service
personnel. The lnverter has its own internal energy source (battery). The output receptacles may be live even when

the unit is not connected to an AC supply. Do not expose the lnverter to rain, snow, spray, bilge or dust. To reduce
the risk of hazard, do not cover or obstruct the ventilation openings to avoid the overheat problem. The lnverter
contains components which may produce arcs or sparks, to prevent fire or explosion, pleaso do not install the unit in

the compartments where have batteries orflammable materials, or in the locations thał require ignition protected
equipment.

lnstallation and connection

Unpack the inverter and check if it has been damaged during transport. lf you have noticed damage, return the
inverter to the point of purchase. The inverter should be placed in a location with free access of air, protected from

dust. Connect the battery cable to the battery and then connect the cable to the DC socket. AC power cord must
be connected to a grounded outlet. Connect your device to the output outlet. After pressing the ',ON / OFF", inverter
test electronics and activate the load.
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MODEL 120W 300w

AC MODE 165-265vAC ; 50/60H2

INVERTER MODE 230vac t 2o/o;50160H2

OVERLOAD 130% CAPABILITY

WAVEFORM SIN WAVE

COOLANT CONDITIONS COOL BY FAN, STOP WHEN BATTERY IS FULL

BATTERY 12Vdc; 18Ah-120Ah

CHARGER 3A

NOISE LEVEL <55dB

SIZE; WEIGHT 340-150*100mm ;4kg

FUNCTION

LOW BATTERY VOLTAGE PROTECTION

AUTOMATIC CHARGE

SOUND SIGNALING

COLD START

TECHNICAL SPECIFICATION

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM PROBABLE SOLUTION

Utility power Normal but rapid

beeping

Utility power is not available at the

wall outlet

Ensure power is available at the wall

outlet

lnveńer is turn on but equipment

doesn't work
Load is disconnected

Ensure the load is connected and

normal

lnveńer will not turn on Battery is disconnected Connect the battery

Rapid beeping (every 1s) Low Battery Recharge the battery for I hours

lnveńer can't supply by battery Low Battery Recharge the battery for 8 hours

The utility power fuse damage Load is shor-cicuits Ensure the load is good

Show "Warning" box on the LCD Low battery Recharge the battery for I hours



MODEL 120W 300w

NAPlĘclE WEJŚcloWE 165-265vAC i5OI60HZ

TRYB PRZETWORNICY 230vac i 2o/o;50160H2

PRZEC|ĄZENlE 130% MOCYZASILACZA

KSZTAŁT NAP|ĘclA CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

RoDZAJ cHŁoDZENlA
WENTYLAToRY - WYŁACZAJĄslĘ Po PEŁNYM NAŁADoWANlU

AKUMULATORA

RODZAJ BATERII 12Ydc ; 1 8Ah-2004h

ŁADoWARKA

PoZloM HAŁASU <55d8

WYMIARY: WAGA 340-150.100mm ;4kg

FUNKCJE

ZABEZPlECZENlE PRZED GŁĘBoKlM RoZŁADoWANlEM AKUMULAToRA

AUToMATYCZNA ŁADoWARKA

sYGNALlzAcJA DZWlĘKoWA

ZIMNY START

DANE TECHNICZNE

RoZWlĄzYWANlE PRoBLEMÓW

PROBLEM MoŻLlWA PRZYoZYNA RoZWlĄZANlE

Zasilanie na Wyjściu prawidłowe ale

zasiIacz Wydaje sygnał dzW|ękowy'
Brak napięcia W sieci zasilającej.

Upewnij się, że masz napięcie W

gniazdku

Zasilacz jest włączony ale nie

działĄą urządzen ia na od biorach
odbiory nie są podłaczone

Upewnij się czy odbiory są

podłączone

Zasilacz się nie włacza Baterie nie są podłączone
Upewnij się czy baterie są

podłączone

Szybkie sygnały dzwiękowe (co 1s) Niski pozim baterii
Naładuj ponownie akumulator -

przynajmniej 8h

zasilacz nie działa z akumulatorów. Niski pozim baterii
Naładuj ponownie akumulator -

przynajmniej th

Uszkodzony bezpiecznik sieciowy Zwarcie na odbiorach zasilacza
Upewnij się' ze odbiory są w

porządku

Komunikat "Warning" na

wyŚWietlaczu
Niski pozim baterii

Nataduj ponownie akumulator -
przynajmniej th


