
AC Anywhere – instrukce a informace 
 
Společnost Belkin vyrábí řadu konvertorů stejnosměrného 12V napětí na střídavé napětí 230V o výkonech 140 a 300W 
Převodníky poskytují pokročilou technologii, jednoduchou funkčnost a při dodržení instrukcí Vám budou dlouho sloužit. 
Převodníky převádějí nízké (12V) stejnosměrné napětí na střídavých 230V. 
V závislosti na modelu a uvedené kapacitě mohou být napájeny buď ze standardní 12V autobaterie nebo z přenosného výkonného 12V zdroje. 
Převodníky nemohou být použity pro napájení z 24V zdrojů (nákladní automobil) 
 
Tento manuál popisuje bezpečné a efektivní použití vašeho 140 nebo 300W zdroje. 
Prostudujte si pečlivě manuál před použitím Vašeho zdroje a uschovejte jej pro další použití. 
 
Poznámka: 
Váš Belkin převodník je navržen pro práci pouze z 12V stejnosměrného zdroje. 
Nikdy jej nepřipojujte k jinému zdroji ani ke střídavému napětí. 
Napětí 230V může být smrtelně nebezpečné. Nesprávné použití převodníku může způsobit poškození, úraz nebo zabití elektrickým proudem 
 
Příprava ke startu: 
Abyste si byli jisti že kapacita převodníku je dostatečná pro potřebný výkon, musíte nejprve určit spotřebu zařízení které chcete používat. 
Spotřeba je uváděna buď jako příkon (W), nebo jako maximální proud (A).Tyto údaje budou uvedeny na štítku vašeho zařízení. Pokud je uveden 
pouze proud, vynásobte uvedený proud 230 (střídavé napětí) pro získání příkonu ve Wattech. 
Přestože je zdroj schopen poskytovat přibližně dvojnásobný výkon pro krátký čas, je navržen pro napájení zařízení které nepřekračuje maximální 
trvalý výkon. 
 
Problém Řešení 
Zařízení má velkou spotřebu Vypněte a znovu zapněte převodník 
Systém automobilu musí být zapojen Pootočte klíčkem zapalování 
Napětí baterie je pod 10V Dobijte nebo vyměňte baterii 
Zařízení potřebuje příliš velký výkon Použijte výkonnější zdroj nebo nepřipojujte toto zařízení 
Převodník se zahřívá (systém teplotní ochrany) Nechte vychladnout převodník. Zajistěte potřebné chlazení. Zredukujte proud 

snížením trvalého odebíraného výkonu 
Pojistka převodníku je přepálena Vyměňte pojistku dle popisu v manuálu. Ujistěte se že je převodník připojen 

se správnou polaritou 
Nízký nebo špatný stav baterie Vyměňte baterii 
Nedostatečný příkon převodníku Zkontrolujte stav cigaretového zapalovače a koncovky. Vyčistěte nebo 

nahraďte pokud je třeba 
 
Varování 
- Nesprávné použití může způsobit zranění , poškození zařízení nebo úraz elektrickým proudem 
- pro zabránění poškození nenechávejte převodník v provozu bez dozoru 
- odpojte napájení převodníku pokud není používán 
- neumísťujte převodník v blízkosti hořlavých materiálů nebo v místech kde je velká koncentrace hořlavin 
- pokud je kabel nebo přívodní šňůra poškozena, svěřte výrobci nebo pověřenému servisnímu centru k opravě aby jste předešli nebezpečí. 
- Pravidelně kontrolujte kvalitu přívodů – snížení kvality může způsobit zahřátí nebo poškození zdroje 
- tento produkt není doporučen k použití s induktivními spotřebiči, jako například fluorescenční lampy, kompresory nebo pumpy. Jinak může 
dojít k trvalému poškození 
- toto zařízení není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí 
 
Pokud potřebujete napájet zařízení s velkým příkonem, nepoužívejte cigaretový zapalovač ale připojte zdroj přiloženými kabely přímo na baterii 
podle těchto kroků: 
1) Zasuňte napájecí konektor převodníku pevně do zásuvky přímého napájení 
2) Správně identifikujte kladný a záporný pól 12V zdroje (baterie) a ujistěte se že jsou konektory čisté a suché 
3) připojte červenou koncovku ke kladnému (+) pólu napájení, a černou koncovku k zápornému (-) pólu 
4) zapojte svoje zařízení do zásuvky 230V na převodníku 
5) zapněte převodník (vypínač do polohy ON) 
6) ujistěte se že indikace LED svítí ZELENĚ = to znamená že je zdroj „připraven k akci“ 
7) zapněte zařízení 
 
Specifikace: 
 F5C412eb140W F5C412eb300W 
Maximální trvalý výkon 140 W 300W 
Ochrana (špičkový výkon) 300 W 500 W 
Proud naprázdno <0,1A < 0,2A 
Výstupní křivka Modifikovaný sinus Modifikovaný sinus 
Pracovní rozsah napájení 11-15V ss 11-15V ss 
Rozsah výstupního napájení 240V+- 5% 240V+- 5% 
Automatické odpojení pří překročení <= 10,4, >=15V <= 10,4, >=15V 
Výstupní frekvence 50Hz +-3Hz 50Hz +-3Hz 
Pojistka (proud A) >= 20A >+30A 
Vlastnosti pojistky = proud (A) >= 20A >+30A 
Délka 160mm 160mm 
Šířka 90 mm 90 mm 
Výška 65 mm 65 mm 
Hmotnost  680g 680g 
Alarm při nízkém napětí baterie 10,4 V 10,4 V 
Vypnutí při nízkém stavu baterie 9,8 V 9,8 V 



Instalace 
Zdroj napětí musí poskytovat 12V a musí bát schopen dodávat dostatečný příkon pro funkci zařízení 
Jako zdroj napájení může být použita buď běžná autobaterie, nebo napájení z dobře regulovaného 12V zdroje 
Pro zjednodušený výpočet dělte spotřebu (ve wattech) napětím (12V) a výsledkem je proud (A) který musí být zdroj schopen dodávat 
Příklad: potřebujeme připojit zařízení s příkonem 120W ,takže zdroj napětí musí být schopen dodávat (220/12) = 18,3A 
 
Připojení: 
Převodníky Belkin jsou navrženy pro připojení přes cigaretový zapalovač na palubní desce. 
Pro připojení postupujte následovně: 
Vyjměte cigaretový zapalovač a zasuňte místo něj adapter. Ujistěte se že jsou oba konektory čisté a suché. 
Připojte své zařízení do zásuvky AC převodníku 
zapněte vypínač převodníku (ON) 
ujistěte se že ujistěte se že LED kontrolka na převodníku svítí zeleně = znamená že je převodník „připraven k akci“ 
zapněte Vaše připojené zařízení 
 
Nespalte pojistky 
Všechny adaptéry Belkin jsou vybaveny náhradní pojistkou pro případ že by došlo k přepálení pojistky. 
Většinou se to stane následkem obrácené polarity nebo zkratem na připojeném zařízení. 
Během normálního používání podle návodu nebudete pojistku pravděpodobně potřebovat nahradit. 
Výměna pojistky: 
Nejprve odpojte adapter od napájení (vyjměte konektor ze zásuvky zapalovače)  Pojistku najdete snadno přístupnou na zadní straně adapteru, pod 
plastovým krytem.  
Vyjměte přepálenou pojistku, a zasuňte místo ní náhradní. 
Vždy používejte pojistku stejného (doporučeného) typu a hodnot 
Zároveň se ujistěte že zdroj přetížení který způsobil přepálení pojistky je odstraněn, a teprve potom znovu zapněte adapter. 
 
Zdroj napětí 
Pokud je motor automobilu vypnutý, většina baterií bude schopna dále napájet adapter po dobu jedné až dvou hodin. Přesný čas záleží na stavu 
baterie, její kapacitě a odebíraném výkonu připojeného zařízení. 
Pokud potřebujete použít Belkin AC Anywhere adaptér i při vypnutém motoru, doporučujeme alespoň jednou za hodinu na 10 minut nastartovat 
motor pro dobití baterie. Zároveň doporučujeme vypnout připojené zařízení před startováním motoru. 
Přestože není nutné odpojovat AC Anywhere adapter při startování motoru, může snížit napětí baterie. 
Klidový proud invertoru je nízký (přibližně 0,3-0,4A podle typu), a může být bez obav připojen k baterii po dobu až 3 hodin. 
Přesto doporučujeme AC Anywhere adapter odpojit vždy když jej nepoužíváte. 
 
Poznámka: v některých automobilech je cigaretový zapalovač funkční pouze pokud je klíček zapalování v pohotovostní poloze. Pokud tedy  AC 
Anywhere adapter při vypnutém motoru nefunguje, zkuste pootočit klíčkem zapalování 
 
Automatické vypnutí a bezpečnostní prvky 
Belkin AC Anywhere adaptery mají unikátní LED indikaci která spolupracuje s automatickým odpojováním. 
Význam kontrolek: 
ZELENÁ   = stav je normální 
ČERVENÁ  = přetížení, chyba napětí na baterii 
 
Váš invertor se automaticky vypne pokud nastane některý z následujících problémů: 
Napětí baterie klesne pod 10,4V 
Napětí baterie přesáhne 15V 
Příkon připojeného zařízení je trvale nad povolenou hodnotou 
 
Další bezpečnostní vlastnosti: 
Automatické odpojení pokud vnitřní teplota překročí povolené parametry 
trvalý zvukový alarm zní: 
- pokud napětí baterie klesne z 12V na 11V 
- pokud vnitřní teplota přesáhne povolené hodnoty 
Pokud dojde k automatickému vypnutí nebo slyšíte alarm, vypněte AC Anywhere (OFF) do doby než je odstraněna příčina 
 
Poznámka: Belkin 300W model je vybaven větrákem který běží trvale pokud inverter pracuje. Automatické vypnutí může být také způsobeno 
pokud větráček není schopen chladit zdroj (například v důsledku nevhodného umístění) 
 
Pro bezpečný chod AC Anywhere dodržujte následující bezpečností pravidla: 
Vlhkost: zařízení musí být suché, a nesmí být vystavováno nadměrné vlhkosti 
Teplo: Zařízení potřebuje standardní pokojovou teplotu – nevystavujte je na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla 
Ventilace: Pro odvod generovaného tepla musí být zařízení dobře chlazeno = za chodu tedy vytvořte prostor v jeho přímé blízkosti  
POZOR: Většina automobilů má cigaretový zapalovač chráněn pojistkou 10-20A 
Pokud chcete připojovat trvale větší zátěž, použijte přímé propojení s baterií (kabely jsou standardně dodávány s modelem 300W 
Jinak může dojít k poškození cigaretového zapalovače. 
POZOR: Nikdy nepřekračujte maximální připojený výkon. 
 
Indikace stavu baterie 
Přibližný stav na ukazateli Napětí baterie naprázdno 
100% 13,7 V 
75% 12,7 V 
50% 11,7V 
25% 10,7 
0% < 10,6V 

 


	AC Anywhere – instrukce a informace
	Varování
	Instalace
	Nespalte pojistky
	Zdroj napětí
	Automatické vypnutí a bezpečnostní prvky

