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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν το ξεκίνημα:

1. Πριν το ξεκίνημα παρακαλώ ελέγξτε την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
2. Οι ενεργειακές απαιτήσεις αναφέρονται γενικά σε Watt η VA πάνω στις συσκευές. Αν δεν είστε σίγουροι ελέγξτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
της συσκευής ή ρωτήστε τον κατασκευαστή.

3. Επιβεβαιώστε ότι η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής δεν ξεπερνάει τη συνεχή χωρητικότητα του μετατροπέα.
4. Ο μετατροπέας σβήνει αυτόματα όταν υπερφορτώνεται. Ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ως συνήθως αφού η

υπερφόρτωση έχει τελειώσει.

Σύνδεση και χειρισμός του μετατροπέα

1. Σιγουρευτείτε ότι η επιλογή on/off έχει τοποθετηθεί στη θέση 0 (off).
2. Εισάγετε το αρσενικό βύσμα του αναπτήρα του τσιγάρου στο θηλυκό βύσμα του αναπτήρα του τσιγάρου του οχήματός σας.
3. Ενεργοποιήστε το μετατροπέα (μετακινήστε την επιλογή on/off στη θέση 1)

Προσοχή! Οι αντιστάσεις μεταφοράς μπορούν να προκαλέσουν πτώσεις τάσης οι οποίες διακόπτουν τη λειτουργία της συσκευής και/ή
μπορούν να προκαλέσουν σπινθηρισμούς ή υπερθέρμανση στις επαφές. Θα πρέπει γι’αυτό πάντα να είστε σίγουροι ότι η σύνδεση μεταξύ
αρσενικού και θηλυκού βύσματος είναι λεία και καθαρή και ότι ταιριάζουν απόλυτα χωρίς να παίζουν μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που, ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το μέγιστο φορτίο ξεπεραστεί ενεργοποιείται η λειτουργία της προστασίας και η
εξωτερική τάση το απενεργοποιεί. Αυτό γίνεται εμφανές από ένα κόκκινο φωτάκι.

Εάν μία από τις προστασίες λειτουργίας ενεργοποιηθεί προσπαθήστε να βρείτε την αιτία και να την αποκαταστήσετε.

Ο μετατροπέας δεν καταστρέφεται όταν μία από τις προστασίες λειτουργίας ενεργοποιηθεί. Αφού ο μετατροπέας απενεργοποιηθεί και
ενεργοποιηθεί ξανά , λειτουργεί κανονικά ξανά, επιδεικνύοντας πως η αιτία του σφάλματος έχει αποκατασταθεί.

Η αιτία της δυσλειτουργίας της συσκευής μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι η τάση εισόδου είναι λανθασμένα βισματωμένη ( θετικό και
αρνητικό στη λάθος μεριά). Ελέγξτε την πολικότητα του αναπτήρα τσιγάρου.

Εάν η επιτρεπόμενη φόρτιση του αναπτήρα τσιγάρων έχει υπερβεί, η ασφάλεια του αναπτήρα του οχήματος σας θα ενεργοποιηθεί. Εάν αυτό
συμβεί, καταφύγετε στο εγχειρίδιο του οχήματός σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κατάστημα του προμηθευτή.

Μέτρα ασφαλείας και προστασία χρήσης

1. Ο μετατροπέας προορίζεται μόνο για χρήση σε οχήματα.
2. Χρησιμοποιήστε το μετατροπέα με παροχή λειτουργίας 12V μόνο. Ποτέ μην τον χρησιμοποιείτε με 24V. Εάν δεν είστε σίγουροι,
καταφύγετε στο εγχειρίδιο του οχήματός σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

3. Για τα καλύτερα αποτελέσματα και την ασφαλέστερη λειτουργία τοποθετήστε τον μετατροπέα μόνο σε μια ασφαλή περιοχή.
4. Διατηρείστε το μετατροπέα στεγνό. Ποτέ μην τον εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
5. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα σε άμεση έκθεση με θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θέρμανσης.
6. Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας εξαερίζεται αρκετά και ότι η ζέστη διασκορπίζεται κατάλληλα.
7. Ποτέ μην ανοίξετε τη συσκευή.
8. Κρατήστε αυτή τη συσκευή, όπως κάνετε με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, μακριά από τα παιδιά.
9. Αν κάτι από τα παρακάτω συμβεί, όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το τμήμα του service της εταιρείας μας αμέσως:

- Το θηλυκό βύσμα σύνδεσης, το καλώδιο σύνδεσης ή το αρσενικό βύσμα καταστραφούν.
- Η συσκευασία του μετατροπέα είναι κατεστραμμένη.
- Η συσκευή είναι ελαττωματική, π.χ. αν δεν υπάρχει απόδοση τάσης ακόμα και αν είστε βέβαιοι ότι κανένας από τους παραπάνω
αναφερθέντες κανόνες προστασίας δεν έχει παραβιαστεί.

- Αν δείτε καπνό, μυρίσετε παράξενες οσμές ή ακούσετε ασυνήθιστους ήχους από τη συσκευή.

Στείλτε τη συσκευή στην παρακάτω διεύθυνση με μία αναλυτική περιγραφή του προβλήματος που προέκυψε, εάν χρειάζεται επισκευή:

Hama GmbH & Co KG
Abt. Service
Industrier str. 10
D – 86653 Monheim

Η Hama GmbH & Co KG δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του μετατροπέα η αποτυχία στην εφαρμογή των
παραπάνω μέτρων προστασίας.


