
Měnič napětí 12V/230V
CARSPA
Výkon: 150W/200W

Návod k použití



Měnič napětí Carspa - 150W & 200W

Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do 
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej 
mohli znovu kdykoliv přečíst!
Měnič napětí je určen pro použití v automobilech, domácnostech nebo v 
interiérech a měl by jej obsluhovat pouze dospělý. Nikdy nevystavujte 
zařízení prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu (např. koupelna), vyhýbejte se 
kontaktu s tekutinami a chraňte měnič proti prachu a proti vnějším 
klimatickým vlivům. 

Popis: 
• Tento měnič je vhodný pro připojení digitálního fotoaparátu, mobilního 

telefonu, lampy, CD / DVD přehrávače, rádia atd. prostřednictvím zásuvky 
zapalovače cigaret vašeho automobilu. Při používání měniče nehrozí žádné 
riziko výpadku proudu!
• Měnič je také vybaven výstupem USB pro napájení různých spotřebičů 

prostřednictvím rozhraní USB 2.0. Tento výstup však není určen pro přenos 
dat. Proto k tomuto výstupu nepřipojujte žádné kabely USB, zařízení nebo 
přehrávače.
• Měnič zahrnuje ochranu proti přepólování, nízkému / vysokému napětí, 

zkratu, přetížení, přehřátí a vysokému nebo nízkému napětí baterie.

Vypínače a kontrolky: 

ZAPNUTÍ - tlačítko přepněte do pozice ON, zelená LED se rozsvítí, po 
1~2's zhasne červená LED.  Pokud svítí pouze zelená ledka, měnič je 
připraven k použití.
VYPNUTÍ - přepněte vypínač do pozice OFF, po zhasnutí zelené (případně i 
červené LED je měnič deaktivován/vypnut.

Upozornění:

Ujistěte se, že vstupní napětí měniče a výstupní napětí baterie vašeho
auta jsou stejné.
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Zasuňte zástrčku do zásuvky zapalovače. Jakmile bude měnič připojen do 
cigaretové zásuvky, připojte spotřebič, který chcete napájet, do zásuvky 
měniče. Měnič musí být vždy zapnutý (spínač musí být v poloze ON) před 
připojením příslušného spotřebiče.

Pokud máte v úmyslu použít měnič pro připojení spotřebiče s motorem, 
např. vrtačka, bruska atd., ujistěte se, že výstupní výkon měniče je alespoň 
třikrát vyšší příkon připojeného spotřebiče. Tím zajistíte bezproblémový 
provoz, protože spotřeba těchto typů zařízení při spuštění je větší než jejich 
jmenovitá hodnota. Měnič automaticky automaticky vypne vstup 
připojeného spotřebiče, pokud spotřeba překračuje výstupní výkon měniče. 
K automatickému vypnutí dojde také, pokud provozní teplota měniče 
překročí 60 ° C

Pokud napětí baterie klesne, uslyšíte varovný signál. Pokud k tomu dojde, 
vypněte připojené zařízení, vypněte měnič a nechte motor vozu běžet bez použití 
měniče po dobu nejméně 20 minut. Poté se baterie dobije.

Pokud potřebujete měnič používat pro zařízení umístěná daleko od 
automobilu, doporučujeme použít prodlužovací kabel s maximální délkou 30 
m (kabel by měl být min. 3 x l.5mm'). 

Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození měniče a ztrátu záruky.

!Nepoužívejte měnič,  pokud motor automobilu neběží! ! ! Baterii automobilu 
můžete rychle vybít!
! Vypínejte měnič, pokud není používán
!Vypínějte měnič při startování auta, předejtdete tímto poškození měniče
!Vypínejte měnič, pokud nabíjíte baterii automobilu nabíječkou. Hrozí 
poškození měniče.
!Nerozebírejte měnič, hrozí úrat elektrickým proudem ! ! ! 
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• Měnič má vyměnitelné pojistky z vnější strany. Není nutno měnič rozebírat. 

Při nefunkčnosti měniče prvně vyměňte pojistku.

• Pokud je střídač používán ve vozidle a je připojen k zásuvce zapalovače 

cigaret, měla by být uzemňovací svorka připojena krátkým izolovaným 

vodičem k zápornému zemnícímu bodu v automobilu.

• Pro použití na lodích by uzemňovací zásuvka měla být připojena k 

existujícímu uzemňovacímu systému.

Chlazení měniče
Důležité: Ujistěte se, že se chladicí ventilátor během provozu otáčí. Pokud se 

neotáčí, zkontrolujte měnič. Ujistěte se, že za měničem je dostatek místa, aby 

bylo chlazení efektivní.
Pokud dojde na výstupu ke zkratu nebo přetížení, měnič se automaticky 

vypne.

Pokud k tomu dojde:(A) vypněte měnič tlačítkem (OFF) 

(B) Odpojte včechny zařízení
(C) Zkontrolujte polaritu a připojení zátěže.

(D) Pokud jste na problém přišli, znova zapněte měnič. 

Pokud používáte střídač po dlouhou dobu, může se měnič náhle odpojit, i 
když je k dispozici dostatečné napětí baterie. To může být způsobeno 

nadměrným přehřátím. Pokud k tomu dojde, postupujte následovně:

(A) Vypněte měnič tlačítem (OFF)

(B) Odpojte spotřebiče a nechte měnič vychladnout

(C) Opět zapněte měnič tlačítkem ON
Měnič by měl být umístěn následujícím způsobem:

(A) Prostor musí být velmim dobře větrán

(B) Neumísťujte měnič na přímé sluneční světlo.

(C) Chraňte před dětmi

(D ) Chraňte před vodou/olejem/prachem či vlhkostí. 
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Pro správnou funkci střídače je nutná malá pravidelná údržba: vnější části 

střídače očistěte od prachu a nečistot vlhkým hadříkem a utáhněte šrouby 

výstupních svorek.

Inverter s ecifícation: 

Mo del# CARl5I CAR20I 
Výstupní výkon (trvale) 150W 200W 
Výstupní výkon (špička) 300W 400W 
Vstupní napětí (DC) 12V I 24V 12V I 24V 

Výstupní napětí  AC) 220V I ll0V 220V I ll0V 
Rozsah výst. napětí (AC) 220-24ov 1100-12ov 220-24ov 1100-12ov 

Výstupní frekvence 50HZ/60Hz+3Hz 
USB výstup 5V500mA I 2.IA(ootional) 

Odběr naprázdno ,S:Q,3A ,S:Q,35A 
Vypnutí při podpětí 10.sv+o.svl !9+1V 10,sv+o.svl !9+!V 
Vypnutí při přepětí 15V+0.5V I 30+IV 15V+0.5V I 30+!V 

Ochrana proti přehřátí 60-so·c 
Chlazení start once connect with AC loads 

DC pojistka 20A*l I JOA*! 25A*l I ISA*! 
Ochrana proti přetížení Yes 

Ochrana proti zkratu Yes 

Rozměry(L *W*H) cm 14.5*7.6*5.4cm 
Váha (g) 365g 
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Údržba a čištění:
 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra 
používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány 
do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se 
nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k 
obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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