ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ ΥΑΜΗΛΧΝ ΚΑΙ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Για να γνωρίζεηε όλες ηις δσναηόηηηες ηης ζσζκεσής αλλά και για να αποθύγεηε ζθάλμαηα
ποσ θα οδηγούζαν ζε αηστήμαηα, λάθος αποηελέζμαηα ή βλάβες ζηη ζσζκεσή, ζας
παρακαλούμε να διαβάζεηε με προζοτή ηην παρακάηω παροσζίαζη, πριν θέζεηε ζε
λειηοσργία ηην ζσζκεσή.
Βλάβες ποσ προέρτονηαι από μη ηήρηζη ηων οδηγιών ποσ ζας δίνοσμε, δεν μπορούν να ηύτοσν
αποκαηάζηαζης, ζηα πλαίζια ηης εγγύηζης καλής λειηοσργίας.
2. ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
πλδέζεηε ηελ ζπζθεπή ζε πξίδα γεησκέλε SCHUKO.
Η ηάζε ιεηηνπξγίαο είλαη 230 V / 50 Hz.
Μελ ηνπνζεηείηε ηελ ζπζθεπή πάλσ ζε πγξό έδξαλν.
Μελ ηνπνζεηείηε ηελ ζπζθεπή ζε ρώξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηδηαίηεξα όηαλ απηή
είλαη ζε ιεηηνπξγία.
Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ηεο ζπζθεπήο ζε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία.
Ανηικαηαζηήζεηε ταλαζμένες αζθάλειες μόνο με παρόμοιες όπως εκείνες ηης ζσζκεσής. Οι
αζθάλειες πρέπει να έτοσν απαραιηήηως διαπίζηεσζη CE. Μην βρατσκσκλώνεηε ποηέ ηις
αζθάλειες.
Μελ ππεξβαίλεηε πνηέ ηα κέγηζηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε όπσο απηά δίδνληαη ζηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά.
Οη κεηξήζεηο κε όξγαλα πνπ θέξνπλ πςειέο ηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε ζηεγλά ρέξηα θαη
ελδύκαηα.
Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε:











Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πάλσ ζηε ζπζθεπή.
Δμεηάζεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ηα θαιώδηα ζύλδεζεο γηα ηπρόληα ζθάικαηα ή
θαηαζηξνθή ηνπ κνλσηηθνύ πεξηβιήκαηνο ηνπο, πξηλ ηα ζπλδέζεηε ζην πεηξακαηηθό
θύθισκα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζηα θαιώδηα ζύλδεζεο ησλ 500V πνπ πξέπεη
λα είλαη, ππνρξεσηηθά ,

αζθαιείαο.

Οη νπέο αεξηζκνύ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ηνπ αλεκηζηήξα πξέπεη λα παξακέλνπλ εληειώο
ειεύζεξεο, πξνο απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο.
Μελ εηζάγεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα ζηελ ζπζθεπή δηα κέζνπ ησλ νπώλ αεξηζκνύ. Κίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο!
Μελ ηνπνζεηείηε δνρεία κε πγξά πάλσ ζηε ζπζθεπή. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο ή
θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε εηζόδνπ ηνπ πγξνύ κέζα ζηε ζπζθεπή.
Μελ ηνπνζεηείηε ηελ ζπζθεπή ζε έδξαλα πνπ δέρνληαη ηζρπξέο δνλήζεηο.
Μελ πξνβαίλεηε ζε ηερληθέο αιιαγέο ζηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ή ηα κεραληθά κέξε ηεο
ζπζθεπήο.
Μελ αθαηξέζεηε ζε θακηά πεξίπησζε ην θάιπκκα ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο ή θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπήο.
Αλαζέζεηε ην SERVICE ηεο ζπζθεπήο, κόλν ζε έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν άηνκν ή
απνζηείιεηε ηελ ζπζθεπή ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Γηεύζπλζε θαη ηειέθσλα
βξίζθνληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ησλ νδεγηώλ θαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο.

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ
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Η ζπζθεπή HLV520-N είλαη έλα πνιιαπιό ηξνθνδνηηθό κε 4 αλεμάξηεηεο κνλάδεο ηξνθνδνζίαο
πνπ είλαη γαιβαληθά κνλσκέλεο. Σν ηξνθνδνηηθό είλαη εμνπιηζκέλν κε 2 κεηαζρεκαηηζηέο:
Έλαλ ηνξνεηδή (γηα κηθξόηεξεο απώιεηεο) 200 VA κε 3 αλεμάξηεηα ηπιίγκαηα γηα ηηο ηάζεηο ησλ
20V / 6 Α , 2 – 6,3 – 9 – 12 VAC / 2,5 Α θαη +5V + 8 V / 1,2 Α.
Η ζεξκνθξαζία απηνύ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ειέγρεηαη από ζεξκηθή αζθάιεηα απηνκάηνπ
επαλαθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ππεξβεί ηα αλώηαηα επηηξεπηά
όξηα, γίλεη δειαδή >90 C, ελεξγνπνηείηαη ε αζθάιεηα πξνζηαζίαο ε νπνία απνθόπηεη ηνλ
κεηαζρεκαηηζηή από ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο. Οη ηάζεηο εμόδνπ κεδελίδνληαη ζε ιίγα δέθαηα ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ.
Ο δεύηεξνο κε ηζρύ 20 VA έρεη 2 ηπιίγκαηα εμόδνπ. Σν πξώην γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ
ειεθηξνλόκνπ (Relays) πξνζηαζίαο θαη ην δεύηεξν γηα ηελ ηάζε ησλ 500V/5mA.
Η ζπζθεπή δηαζέηεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηξνθνδνζίαο:
1) Βαζκίδα ηάζεο 500V ζπλερνύο ξεύκαηνο
2) Βαζκίδα ηάζεο 20V ζπλερνύο ξεύκαηνο
3) Βαζκίδα ελαιιαζζνκέλσλ ηάζεσλ
4) Βαζκίδα ζπκκεηξηθώλ ηάζεσλ

4. ΒΑΘΜΙΓΑ ΣΧΝ 500V
Η βαζκίδα απηή παξέρεη ηάζε από 0
– 500V ζπλερή, ξπζκηδόκελε θαη
ζηαζεξνπνηεκέλε. Η ηάζε ησλ 500V
δηαζέηεη
ειεθηξνληθή
ξύζκηζε
πεξηνξηζκνύ ηεο εληάζεσο εμόδνπ πνπ
ελεξγνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
έληαζε ππεξβεί ηα 15 mA πεξίπνπ.
Αλεμάξηεηα από απηή ηε βαζκίδα
πεξηνξηζκνύ ε ζπζθεπή δηαζέηεη θαη
δεύηεξε βαζκίδα πξνζηαζίαο πνπ
ελεξγνπνηεί ηνλ Relays πξνζηαζίαο ζε
πεξίπησζε πνπ ε έληαζε εμόδνπ
ππεξβεί ηα 5 mA (πεξίπνπ).
ηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ
ειεθηξνλόκνπ πξνζηαζίαο ε ηάζε ησλ
500 V απνθόπηεηαη από ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο, νη ππθλσηέο εθθνξηίδνληαη
έμνδνο κεδελίδεηαη ζε κεξηθά δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.
Απηή ε έμνδνο δηαζέηεη ςεθηαθό βνιηόκεηξν 3 ςεθίσλ.

απηνκάησο θαη ε

ΥΡΗΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΧΝ 500V:
ΠΡΟΟΥΗ! Η ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΦΗΛΗ ΣΑΗ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΔ
ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΠΡΟΟΥΗ. ΒΔΒΑΙΑ ΔΥΟΤΝ ΛΗΦΘΔΙ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΧΣΔ
Η
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΤΣΗ ΣΗ ΣΑΗ ΝΑ ΔΊΝΑΙ ΑΚΙΝΓΤΝΗ, ΜΔ ΣΟΝ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ
ΣΗ ΜΔΓΙΣΗ ΔΝΣΑΗ Δ ΔΝΣΔΛΧ ΑΚΙΝΓΤΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΔΠΙΠΔΓΑ. ΔΝ
ΣΟΤΣΟΙ Η ΑΜΔΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΗΝ ΣΑΗ ΑΤΣΗ ΚΑΙ Η ΔΚΚΔΝΧΗ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΔΝΑ ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ ΓΤΑΡΔΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑ.




Θέζεηε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο ON/OFF (1)
Ρπζκίζεηε ηελ ηάζε εμόδνπ ζηξέθνληαο πξνζεθηηθά ην θνκβίνλ ξύζκηζεο (2) κέρξηο
όηνπ ζην όξγαλν έλδεημεο (20) εκθαληζηεί επηζπκεηή ηάζε.
πλδέζεηε ηνπο ξεπκαηνδόηεο εμόδνπ (3) θαη (4) κε ην πξνο ηξνθνδνζία θύθισκα
δίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πνιηθόηεηα ηεο ηάζεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κεγίζηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ ή ζε πεξίπησζε
βξαρπθπθιώκαηνο, ελεξγνπνηείηαη ην ειεθηξνληθό θύθισκα πξνζηαζίαο πνπ κεηώλεη αξρηθά ηελ
έληαζε ζην αλώηαην επηηξεπηό όξην θαη ελ ζπλερεία απνθόπηεη κέζσ ειεθηξνλόκνπ πξνζηαζίαο
(relays) ηηο εμόδνπο (3) θαη (4) από ηελ ηάζε, πξνο απνθπγήλ θαηαζηξνθήο ηνπ θπθιώκαηνο πνπ
ηξνθνδνηείηαη ή ηεο βαζκίδαο ηξνθνδνζίαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε απνζπλδέζεηε ην
ηξνθνδνηνύκελν θύθισκα από ηελ ζπζθεπή ηξνθνδνζίαο θαη εμεηάζεηε κε πξνζνρή ην θύθισκα
γηα πηζαλέο ιάζνο ζπλδέζεηο θαη βξαρπθπθιώκαηα.
Μεηά ηελ άξζε ησλ ζθαικάησλ επαλαθέξεηε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία παηώληαο ην θνκβίνλ
επαλαθνξάο RESET (19) θαη επαλαζπλδέζεηε ην πξνο ηξνθνδνζία θύθισκα.

5. ΒΑΘΜΙΓΑ ΣΧΝ 20V
Η βαζκίδα απηή παξέρεη ηάζε από 0 –
20V
ζπλερή,
ξπζκηδόκελε
θαη
ζηαζεξνπνηεκέλε. Η έληαζε ηνπ ξεύκαηνο
εμόδνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ
ππεξβεί ηε
κεγαιύηεξε επηηξεπηή ηηκή ησλ 6 Α π.ρ.
από κεγάιν θνξηίν ή βξαρπθύθισκα ηεο
εμόδνπ, ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ε
βαζκίδα πξνζηαζίαο πνπ πεξηνξίδεη ηελ
έληαζε εμόδνπ ζην αλώηαην όξην ησλ 6Α.
ηελ πεξίπησζε απηή ερεηηθή πεγή
(Buzzer) ελεξγνπνηείηαη θαη πξνεηδνπνηεί
γηα ηελ ύπαξμε βξαρπθπθιώκαηνο.
Τπάξρεη επίζεο αζθάιεηα βξαδείαο ηήμεσο 6,3Α/250 V.
Η ζεξκνθξαζία ηεο βαζκίδαο εμόδνπ (ηζρύνο) ηεο ηάζεο απηήο, ειέγρεηαη επίζεο ειεθηξνληθά. ε
πεξίπησζε πνπ ιόγσ θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο, π.ρ. ηνπ αλεκηζηήξα ςύμεο, ε ηειηθή βαζκίδα
ππεξζεξκαλζεί (ζ>90 C) ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ελεξγνπνηεί ηε βαζκίδα πξνζηαζίαο ε νπνία
απνθόπηεη ηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ από ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο.
Η ηάζε εμόδνπ ηεο βαζκίδαο απηήο ελδείθλπηαη από ςεθηαθό βνιηόκεηξν 0…20V.
ΥΡΗΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΧΝ 20V




Θέζεηε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο ON/OFF (1).
Ρπζκίζεηε ηελ ηάζε εμόδνπ ζηξέθνληαο ην θνκβίνλ ρνλδξηθήο ξύζκηζεο (5) ή
κηθξνκεηξηθήο (6) κέρξηο όηνπ ζην όξγαλν έλδεημεο (17) εκθαληζηεί ε επηζπκεηή ηάζε
πλδέζεηε ηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ (7) θαη (8) κε ην πξνο ηξνθνδνζία θύθισκα
δίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πνιηθόηεηα ηεο ηάζεο.

Η ηάζε απηή εκθαλίδεηαη ζηελ ςεθηαθή έλδεημε (17) 4 ςεθίσλ θαη ε ελδεηθηηθή ιπρλία V(16)
αλάβεη. Δάλ ζέιεηε ηελ έλδεημε ηεο έληαζεο παηήζεηε ην κπνπηόλ (15). ηελ έλδεημε πιένλ
εκθαλίδεηαη ε έληαζε ξεύκαηνο θαη ε έλδεημε Α (16) είλαη αλακκέλε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κεγίζηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ ή ζε
πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο, ελεξγνπνηείηαη ην ειεθηξνληθό θύθισκα πξνζηαζίαο πνπ πεξηνξίδεη
ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζηηο εμόδνπο (7) θαη (8) ζηα αλώηαηα επηηξεπηά όξηα θαη ζπγρξόλσο
ελεξγνπνηεί ηελ ερεηηθή πεγή. ’ απηή ηελ πεξίπησζε απνζπλδέζεηε ην θύθισκα από ηελ
ζπζθεπή ηξνθνδνζίαο θαη εμεηάζεηε κε πξνζνρή γηα πηζαλέο ιάζνο ζπλδέζεηο θαη
βξαρπθπθιώκαηα.
2) ε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε εμόδνπ ππεξβεί ηελ ηηκή ησλ 19,99V ζηελ έλδεημε εκθαλίδεηαη ην
πξώην ςεθίν (1) θαη ηα ππόινηπα ςεθία ζβεζηά. ηξέςεηε ην θνκβίνλ κεηαβνιήο ηάζεο (5 ή 6)
ειαθξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη ε έλδεημε ζα επαλεκθαληζηεί.

6. ΒΑΘΜΙΓΑ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΧΝ ΣΑΔΧΝ
Η βαζκίδα απηή παξέρεη ηάζεηο 2 – 6,3 – 9 – 12 VAC, ζηαζεξέο, κε ξπζκηδόκελεο ηάζεηο
ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο. ηε βαζκίδα απηή ππάξρεη πξνζηαζία κε αζθάιεηα απηόκαηεο
επαλαθνξάο (auto fuse). ε πεξίπησζε πνπ ε έληαζε ππεξβεί ηελ κεγίζηε ηηκή ησλ 2,5 Α
ελεξγνπνηείηαη ε αζθάιεηα πξνζηαζίαο (πνιύ κεγάιε αληίζηαζε) θαη κ’ απηό ηνλ ηξόπν νπζηαζηηθά
απνθόπηεηαη ε ηάζε εμόδνπ από ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο.
ΥΡΗΗ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΗ ΣΑΗ




Θέζεηε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο ON/OFF (1).
Δπηιέμεηε κε ηνλ κεηαγσγηθό δηαθόπηε (11) ηελ επηζπκεηή ηάζε.
πλδέζεηε ηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ (9) κε ην πξνο ηξνθνδνζία θύθισκα κε
πξνζνρή πξνο απνθπγήλ βξαρπθπθισκάησλ.

ΗΜΔΙΧΗ: ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ κεγίζηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ ιόγσ ιάζνο ζύλδεζεο ή
βξαρπθπθιώκαηνο, ελεξγνπνηείηαη απηνκάησο ην θύθισκα πξνζηαζίαο πνπ απνηειείηαη από
αζθάιεηα απηνκάηνπ επαλαθνξάο (auto fuse), ε νπνία απνθόπηεη ηελ έμνδν (9) από
ηελ ηάζε
ηξνθνδνζίαο, πξνο απνθπγήλ θαηαζηξνθήο ηνπ θπθιώκαηνο πνπ ηξνθνδνηείηαη ή ηεο βαζκίδαο
ηξνθνδνζίαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε απνζπλδέζεηε ην ηξνθνδνηνύκελν θύθισκα από ηελ
ζπζθεπή θαη εμεηάζεηε κε πξνζνρή ην θύθισκα γηα πηζαλέο ιάζνο ζπλδέζεηο θαη
βξαρπθπθιώκαηα.
7. ΒΑΘΜΙΓΑ ΤΜΜΔΣΡΙΚΧΝ ΣΑΔΧΝ +/-5V ΚΑΙ +/-8V
Η βαζκίδα απηή δίλεη ζπκκεηξηθέο ηάζεηο +/-5V θαη +/-8V. Η επηινγή ηεο ηάζεο γίλεηαη κε
πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε. Σν θνξηίν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κία από απηέο ηηο ηάζεηο ή θαη
αλάκεζα ζηνλ αξλεηηθό θαη ζεηηθό πόιν. Έηζη απηή ε βαζκίδα κπνξεί λα δώζεη ηηο παξαθάησ
εμόδνπο: - 5 V, + 5 V, + 10 V, - 8 V, + 8 V, + 16 V.
Σν κέγηζην θνξηίν γηα όιεο ηηο ηάζεηο εμόδνπ είλαη 1,2 Α.
’ απηή ηε βαζκίδα ππάξρεη δηπιή πξνζηαζία:
α.) Πεξηνξηζκόο ξεύκαηνο εμόδνπ ζην 1,5 Α πεξίπνπ.
β.) Η ζεξκνθξαζία ηεο βαζκίδαο απηήο ειέγρεηαη ειεθηξνληθά θαη ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο
ε έμνδνο απνθόπηεηαη από ηελ ηάζε εηζόδνπ. Η ηάζε επαλέξρεηαη απηνκάησο κόιηο ε ζεξκνθξαζία
επαλέιζεη ζε θαλνληθά επίπεδα.
ε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ππάξρεη ερεηηθή πεγή πνπ ελεξγνπνηείηαη πξνεηδνπνηώληαο ηνλ
ρξήζηε.
ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΡΙΚΧΝ ΣΑΔΧΝ




Θέζεηε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο ON/OFF (1).
Δπηιέμεηε ηελ ηάζε εμόδνπ ζηξέθνληαο ην θνκβίνλ ξύζκηζεο (15) ζηε ζέζε +/-5V ή
+/- 8V αλάινγα κε ηελ ηάζε πνπ επηζπκείηε.
πλδέζεηε ηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ (12),(13) ή (12), (14) ή (13), (14) κε ην πξνο
ηξνθνδνζία θύθισκα δίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πνιηθόηεηα ηεο ηάζεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κεγίζηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ ή ζε πεξίπησζε
βξαρπθπθιώκαηνο, ελεξγνπνηείηαη ην ειεθηξνληθό θύθισκα πξνζηαζίαο πνπ κεηώλεη ηελ έληαζε
ζην αλώηαην επηηξεπηό όξην θαη ελεξγνπνηεί ζπγρξόλσο ηελ ερεηηθή πεγή πξνεηδνπνίεζεο
(Buzzer). ’ απηή ηελ πεξίπησζε απνζπλδέζεηε ην ηξνθνδνηνύκελν θύθισκα από ηελ ζπζθεπή
ηξνθνδνζίαο θαη εμεηάζεηε κε πξνζνρή ην θύθισκα γηα πηζαλέο ιάζνο ζπλδέζεηο θαη
βξαρπθπθιώκαηα.

8. ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΑΛΔΙΑ

1

2

Η αζθάιεηα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζην θάησ κέξνο ηνπ ξεπκαηνιήπηε
ηξνθνδνζίαο(1). Γηα λα αιιάμεηε ραιαζκέλε αζθάιεηα απνζπλδέζεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο από
ηελ ηάζε ησλ 230Vac θαη από ηνλ ξεπκαηνιήπηε (1). Με ηελ βνήζεηα θαηζαβηδηνύ αθαηξέζεηε ηελ
αζθαιεηνζήθε (2) θαη αληηθαηαζηήζεηε ηελ ραιαζκέλε αζθάιεηα κε κηα θαηλνύξγηα, πνπ πξέπεη
όκσο λα έρεη δηαπίζηεπζε CE. ε αληίζεηε πεξίπησζε παύεη λα ηζρύεη ε εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο. Σνπνζεηήζεηε θαη πάιη ηελ αζθαιεηνζήθε ζηε ζέζε ηεο θαη επαλαζπλδέζεηε ηελ
ζπζθεπή κε ην δίθηπν ηξνθνδνζίαο.
Δθεδξηθή αζθάιεηα ππάξρεη κέζα ζηελ αζθαιεηνζήθε.
9. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΤΚΔΤΗ
Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό απνζπλδέζεηε ηελ ζπζθεπή από θάζε εμσηεξηθή ζπλδεζκνινγία εηδηθόηεξα δε
από ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο. Πξνζέμεηε λα κελ εηζέιζεη πγξό θαζαξηζκνύ κέζα ζηε ζπζθεπή πξνο
απνθπγή βξαρπθπθιώκαηνο, πνπ πηζαλόλ ζα θαηαζηξέςεη ηε ζπζθεπή ή ζα θέξεη ζε θίλδπλν ην
ρξήζηε. Γηα θαζαξηζκό ρξεζηκνπνηείζηε απαιό παλί θαζαξηζκνύ ειαθξά εκπνηηζκέλν κε θνηλό
πγξό θαζαξηζκνύ ρσξίο ηνμηθά ή δηαιπηηθά ζπζηαηηθά.
10. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ
Η ζπζθεπή εθηόο από θαζαξηζκό θαη αιιαγή αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο δελ ρξεηάδεηαη
άιιε ζπληήξεζε από ην ρξήζηε. Η ζπζθεπή ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε εθ κέξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή
θάζε δπν ρξόληα πεξίπνπ θαη έλεγτο ηων ζσζηημάηων προζηαζίας.
11. ΒΛΑΒΔ
ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή δελ αληαπνθξίλεηαη ζαο παξαθαινύκε λα ειέγμεηε:
 Αλ ην θηο ηξνθνδνζίαο είλαη ηνπνζεηεκέλν θαλνληθά ζηελ πξίδα θαη αλ ππάξρεη
ηάζε ηξνθνδνζίαο (230V).
 Μήπσο ε αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο είλαη θακέλε.
 Αλ ν ξεπκαηνδόηεο ηξνθνδνζίαο είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνο ζηε ζπζθεπή.

