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SENCOR 
SCA INV140 
 
Invertor auto 
 
Reglement ări de siguran ţă 
● Din motive de siguranţă şi avizare (CE), modificarea conexiunii interne a invertorului 
nu este permisă! 
● Nu expuneţi invertorul la temperaturi ridicate (lumina directă a soarelui), umezeală 
sau umiditate excesivă în aer, impact şi vibraţii puternice. 
● Câmpurile magnetice sau electromagnetice puternice pot afecta funcţionarea 
invertorului (de ex. în apropierea difuzoarelor sau motoarelor electrice). 
● Acest invertor are o tensiune de 230 V AC la ieşirea sa şi nu are ce căuta în mâinile 
copiilor! Atenţie, risc de deces prin electrocutare! 
● Nu conectaţi ieşirea acestui inverotr de 230 V curent alternativ (contactele electrice 
ale prizei) în serie sau paralel cu altă sursă de curent alternativ de 230 V (de exemplu o 
conexiune în parale sau serie cu o priză electrică de la reţeaua de distribuţie de 
electricitate). 
● Acest invertor poate fi utilizat doar pentru a alimenta aparatele electrice ce necesită o 
tensiune de 230 V AC / 50 Hz şi a căror putere de intrare nu depăşeşte ieşirea pe 
termen lung de 140 W (ieşirea de putere maximă de vârf pe termen scurt a acestui 
invertor este de 280 W). 
● Chiar şi după oprirea acestui invertor, condensatorii nedescărcaţi electric pot conduce 
o tensiune de 230 V AC detectată la ieşirea invertorului pentru o perioadă scurtă de 
timp. 
● Aparatele electrice care sunt destinate a fi conectate la mufa priza acestui invertor 
auto trebuie să fie oprite. Aceeaşi condiţie se aplică la deconectarea lor. 
● În niciun caz nu trebuie să acoperiţi orificiile de ventilaţie ale invertorului auto. 
Asiguraţi răcirea adecvată a acestuia printr-o circulaţie suficientă a aerului. 
 
● Nu porniţi invertorul imediat după aducerea sa dintr-un mediu rece într-un mediu cald. 
Poate să intervină condensul, în anumite cauzuri, ceea ce va duce la distrugerea 
invertorului. Lăsaţi invertorul oprit până când acesta ajunge la temperatura mediului 
ambiant. 
● Când utilizaţi invertorul în maşină, aplicarea sa nu trebuie să pună în pericol siguranţa 
autovehiculului şi traficului. 
● Echipamentul este proiectat doar pentru conectarea aparatelor cu izolaţie dublă. 

Aceste dispozitive sunt etichetate cu simbolul .  
● Nu suntem responsabili de pagubele materiale sau rănirea persoanelor, cauzate de 
manipularea necalificată a invertorului sau de nerespectarea reglementărilor de 
siguranţă. 
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Service şi repara ţii 
Lucrările de service şi reparaţiile pot fi efectuate doar de personal autorizat calificat 
(centre de service). Garanţia nu este oferită produsului. Dacă este necesar, contactaţi 
departamentul de service la www.fastcr.eu. 
 
Înlocuirea siguran ţei 
Ştecherul de maşină conţine o siguranţă (15 A). Rotiţi spre stânga pentru a deşuruba 
partea superioară a acestui ştecher cu contactul central (pinul) şi îndepărtaţi siguranţa 
arsă din ştecher. Înlocuiţi siguranţa arsă cu o siguranţă de aceleaşi dimensiuni şi 
valoare a curentului identică. Nu înlocuiţi această siguranţă cu o siguranţă care are o 
intensitate mai mare. Înşurubaţi ştecherul înapoi. Utilizarea siguranţelor reparate sau 
suporturilor de siguranţe punte cu un fir este strict interzisă. 
 
Remarcă şi note pentru utilizarea aparatelor conectate 
Aproape orice aparat care necesită 230 V AC şi putere de intrare care corespunde cu 
puterea de ieşire a acestui invertor poate fi conectat la invertor. Pentru a estima rezerva 
corespunzătoare pentru consumul de putere, este important să cunoaşteţi 
caracteristicile tipice ale diferitelor aparate AC. Majoritatea aparatelor sunt proiectate 
spre a fi alimentate de la reţeaua electrică publică. 
Un aspect important în acest caz îl reprezintă curentul de închidere sau pornire, care 
de-obicei nu este declarat pe eticheta acestor aparate şi care este aproape 
nesemnificativ în cazul reţelei normale, pentru că rezerva de putere de intrare pe 
termen scurt (consum de curent) este întotdeauna suficientă. Acest curent iniţial de 
închidere sau pornire poate fi de câteva ori mai mare decât valoarea de pe eticheta 
aparatului respectiv (de ex. un frigider mic cu o putere de intrare permanentă de aprox. 
50 W trebuie să fie alimentat de un invertor capabil de menţinerea unei ieşiri de vârf de 
500 W) – vezi de-asemenea următoarele exemple: 
Dacă puterea iniţială de intrare a aparatelor conectate la invertor este mai mare de 
puterea maximă de ieşire pe termen scurt a invertorului (140 W), invertorul nu poate 
alimenta acest tip de aparat. Din moment ce tensiunea de ieşire a acestui invertor nu 
are o formp de undă sinusoidală precisă, anumite aparate se pot încălzi la o 
temperatură mai ridicată decât este temperatura normală de funcţionar.e 
 
Punerea în func ţiune şi utilizarea 

1. Conectaţi ştecherul (conectorul) invertorului la priza de brichetă (12 V curent 
continuu). Odată ce invertorul este conectat, indicatorul verde de pe invertor se 
va aprinde. Dacă invertorul este supraîncărcat, indicatorul roşu se va aprinde. 
Respectaţi polaritatea contactelor prizei de brichetă. Contactul central trebuie să 
fie plus (+), contactul lateral (extern) trebuie să fie minus (-). 

2. Conectaţi cablul aparatului electric în priza de brichetă din partea frontală a 
invertorului. Puterea de intrare a acestui aparat trebuie să fie mai mică de 
puterea de ieşire maximă a invertorului permisibilă (140 W). 

3. Porniţi aparatul conectat la invertor. 
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Nu porniţi motorul cu invertorul conectat la priza de brichetă, pentru că alimentarea 
acestei prize este de-obicei întreruptă în timpul pornirii motorului. Dacă intenţionaţi să 
utilizaţi invertorul pentru a alimenta un aparat cu putere de intrare mai mare (cu consum 
de curent mai mare) pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm lăsarea motorul 
pornit pentru a evita descărcarea bateriei maşinii, ceea ce va cauza probleme în 
pornirea maşinii. 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica textul, design-ul şi specificaţiilte tehnice fără 
notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate.  


