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SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET – tämä ohjekirja sisältää invertterin
turvallisuus ja käyttöohjeet. Invertterin virheellinen käyttö tai väärä
kytkentä voi vaurioittaa laitetta tai luoda vaaralliset olosuhteet käyttäjille. 
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin
varoitus- ja huomioilmoituksiin. Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai vahingoittaa invertteriä. 
Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi myös mitätöidä tuotteen
takuun.
• Varoitukset liittyvät tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja

tai kuoleman. 
• Huomiot liittyvät ehtoihin tai käytäntöihin, jotka voivat vahingoittaa

laitetta tai muita laitteita.

VAROITUS 

Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuus ja käyttöohjeita kuinka käyttää
invertteriä virrankäytössä käyttäen AC-liitäntää ja USB-porttia. Lue
tämä opas huolellisesti, jotta voit käyttää invertteriä turvallisesti.

1. Älä altista invertteriä kosteudelle, sateelle tai lumelle. 
2. Älä käytä invertteriä, jos se on saanut kovan iskun, pudonnut tai 
jollain muulla tavalla vahingoittunut; ota yhteyttä valmistajaan
korjaukseen tai vaihtoon liittyen. 
3. Älä avaa tai pura invertteriä. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa
oikosulun tai tulipalon vaaran. 
4. Välttääksesi sähköiskun riskin, irrota invertteri tupakansytyttimen
liittimestä ennen laitteen huoltotoimenpiteitä tai puhdistamista.

VAROITUS: TULIPALOVAARA

Invertterin päällys voi tulla kuumaksi ja voi kohota tai ylittää 60° C 
(140° F) kovassa virrankäytössä. Käytön aikana, pidä invertteri poissa
sellaisten materiaalien läheisyydestä, jotka reagoivat korkeiden
lämpötilojen kanssa. Älä käytä invertteriä jos ympäristön lämpötila on 
yli 40° C (104° F). Varmista riittävä ilmanvaihto, äläkä peitä
tuuletusaukkoja millään sellaisella, mikä saattaa ylikuumentaa
invertteriä käytön aikana.

VAROITUS: LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET 

Tätä tuotetta EI ole testattu, suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi
elämää ylläpitävien järjestelmien tai minkään muun lääketieteellisen
laitteen kanssa.

VAROITUS: ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

Älä käytä tätä laitetta mihinkään muuhun käyttöön kuin siihen mihin se 
tarkoitettu.

VAROITUS: TURVALLISUUSRISKI 

Käytettäessä työkaluja tai laitteita tulee turvallisuus- ja käyttöohjeet
aina lukea huolellisesti henkilövahinkojen välttämiseksi. 
Virheellisestä toiminnasta, kunnossapidosta tai laitteen muutostöistä
voi olla vakavia seurauksia ja niistä voi aiheutua omaisuusvahinkoja. 
Suosittelemme vahvasti, että tätä tuotetta ei muuteta ja/tai käytetä
mihinkään muuhun käyttöön, kuin mihin se on suunniteltu. Lue ja
varmista että ymmärrät kaikki varoitukset, huomiot ja käyttöohjeet
ennen minkään laitteen käyttämistä.

HUOMIO: AJONEUVON AKUN PURKAUTUMINEN

Joidenkin ajoneuvojen tupakansytytinliitäntä (DC-lisälaiteliitäntä) 
antaa edelleen virtaa, vaikka virtalukosta on käännetty virta pois tai 
moottori on sammutettu. Ajoneuvon akun purkautumisen
välttämiseksi, poista aina invertteri tupakansytyttimen (lisälaiteliitäntä) 
liittimestä kun se ei ole käytössä.

1. Kytke invertteri ajoneuvosi tupakansytytinliittimeen
(DC-lisävarusteliitäntä). 

2. Liitä verkkovirtaa käyttävä laite (AC) maadoitettuun pistorasiaan ja
kytke laite päälle. Huolehdi siitä, että laitteen teho on alempi kuin
invertterin ”huipputeho”. 

3. Liitä USB-portista ladattava laite USB-porttiin. USB-portti voi olla 
käytössä erikseen tai samanaikaisesti AC-virrankäytön ollessa
päällä ja käynnissä AC-liittimen kautta.

Tämä osio auttaa sinua tunnistamaan useimpien ongelmien lähteitä, 
joita voi esiintyä invertterin kanssa. Mikäli sinulla ilmenee invertterin
kanssa ongelma, kertaa vielä tämä osio ennen yhteydenottamista
jälleenmyyjääsi.

Mahdollinen syy Parannuskeino

Ylikuormituksesta tai 
ylikuumenemisesta
aiheutunut sammuminen.

Käytä AC-virtaista laitetta, jonka teho
on pienempi kuin arvioitu ”huipputeho”. 
Anna invertterin jäähtyä tai yritä
alentaa ympäröivää lämpötilaa ja
kokeile uudelleen.

Korkea käynnistämisestä
aiheutunut jännitepiikki on 
aiheuttanut ylikuormituksen ja
laite on sammunut.

Käytä AC-virtaista laitetta, jossa
arvioitu hetkellinen huipputeho on 
pienempi kuin invertterin huipputeho.

Ajoneuvon virta kytketään
pois, ja näin ollen DC-
lisälaitteen liitäntä ei toimi.

Laita ajoneuvoon virta takaisin päälle ja
katso ajoneuvosi käyttöohjeista
lisäohjeita.

DC-lisälaiteliitännän kontakti
on heikko.

Tarkista ja säädä invertterin DC-liitännän
istuvuus. Tarvittaessa puhdista DC-
lisälaiteliitäntä.

Ajoneuvon akku on tyhjä. Lataa ajoneuvon akku.

Ajoneuvon sulake on palanut
johtuen lisävarusteliitännän
suuresta kuormituksesta.

Vaihda palanut sulake. Katso ja tarkista
ajoneuvosi käyttöohjeista sulakkeen
sijainti, sulakkeen tyyppi ja ohjeet
vaihtamiseen.

USB-liitin ei ole kunnolla
asetettuna USB-porttiin.

Tarkista että USB-kaapeleiden liittimet
ovat sopivat ja istuvat kunnolla USB-
porttiin, kummankin laitteen osalta.

Yleisesti, useimmat AC-laitteet toimivat invertterin kanssa samalla tavalla
kuin ne toimivat kotitalouden verkkovirrassa (AC). Tässä on kerrottu tietoa
kahden mahdollisen poikkeuksen osalta. 

Surinaa äänentoistolaitteissa ja radioissa
Joissakin heikompilaatuisissa äänentoistolaitteissa ja AM-FM radioissa on 
riittämätön sisäinen virtalähteen suodatus, jolloin laite aavistuksen surisee
invertterin kanssa käytettäessä. Yleisesti, ainoa ratkaisu on käyttää tuotetta, 
jossa on korkeampitasoinen äänensuodatin. 

Television häiriö
Invertteri on suojattu minimoimaan siitä johtuvia häiriöitä televisiosignaalien
kanssa.

TV-signaalien häiriöitä saattaa kuitenkin ilmentyä, joka näkyy rullaavina
viivoina ruudulla. Seuraavan pitäisi auttaa pienentämään tai poistamaan
ongelman. 
• Lisää etäisyyttä invertterin ja TV:n, antennin ja kaapeleiden välillä. 
• Säädä invertterin, television, antennin ja kaapeleiden suunta. 
• Maksimoi TV-signaalin voimakkuus käyttämällä parempaa antennia ja

suojattuja antennikaapeleita jos mahdollista.

HUOMAA: Määritteet voivat muuttua ilman ilmoitusta.

DC tulojännite ohjearvo
Tulojännite 11-15 Vdc

AC ja USB ulostulojen ohjearvot

AC ulostuloteho (huippu) 175 W 

AC ulostuloteho (jatkuva) 150 W

AC ulostulojännite (nimellinen) 230 Vac 

AC ulostulotaajuus 50 Hz 

AC ulostulo aaltomuoto Muunnettu siniaalto

USB ulostulojännite 5 Vdc

USB ulostulovirta 2.4 Amp

Fyysiset ominaisuudet
Mitat (P x L x S)        Pituus: 220mm x Leveys: 84mm x Syvyys: 51 mm 

Paino 0,4 kg

Suojaukset

DC alijännite, DC ylijännite, ulostulon ylikuormitus, oikosulku, DC 
käänteinen liitos, ylilämpötila

PSA parts Ltd. on sitoutunut ympäristövastuulliseen toimintatapaan ja
suosittaa että elektroniset laitteet hävitetään asianmukaisella tavalla. Ole 
tarvittaessa yhteydessä paikalliseen toimistoon/jälleenmyyjään
saadaksesi lisätietoja koskien kierrätystä ja elektroniikkajätteen
hävittämistä.

PSA Parts Ltd takaa jokaisen Duracell® tuotteen virheettömyyden
viallisten materiaalien tai valmistusvirheiden osalta. Tällä Duracell®
invertterillä on 3 vuoden rajoitettu takuu ostopäivästä. 

Mikäli tuotteessa havaitaan virhe, invertteri korvataan, kun se palautetaan
PSA Parts Ltd:lle. Tämä takuu ei kuitenkaan ole voimassa, mikäli virhe on 
seurausta invertterin virheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä normaalissa
käytössä. 

Mikäli toinen laite vaurioituu viallisen invertterin vuoksi, invertterin vian
johtuessa viallisista materiaaleista tai valmistusvirheestä, PSA Parts Ltd. 
korjaa tai korvaa (meidän valintamme mukaan) laitteen, edellyttäen että
sekä laitteen että tuotteen käyttöohjeita on noudatettu. Lähetä laitteesi, 
Duracell® invertterin kanssa, seuraavilla osoitetiedoilla: 

PSA Parts Ltd 
2 Prince George's Road 
Colliers Wood 
London SW19 2PX 
Mikäli haluat lisätietoja Duracell® tuotteista, soita: 
UK +44 (0)20 8685 6300 (maanantai-perjantai 09:00 - 17:30) 
Palvelu on englanniksi. Kellonajat ovat paikallista aikaa UK:ssa.

Mikäli koet ongelmia tai sinulla on kysyttävää liittyen Duracell®
invertteriisi, tekninen tukemme palvelee sinua maksutta (Huomioithan
kuitenkin erilliset puhelumaksut, Suomesta soittaessa normaali
ulkomaanpuhelu). Ennen soittoa, tutustu listaamiimme asioihin, joita
tarvitset soittaessasi tekniseen tukeen. 

Soita puhelimesta, josta sinulla on yhteys mobiililaitteeseesi. 

Varaudu kertomaan seuraavat tiedot: 

• Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
• Duracell® tuotteen nimi
• Laitteen merkki ja malli
• Kuvaus ongelmasta ja siihen johtaneesta syystä

Tekninen tuki on tavoitettavissa puhelimitse: 
UK +44 (0)20 8685 6300 (maanantai-perjantai 09:00 - 17:30) 
Palvelu on englanniksi. Kellonajat ovat paikallista aikaa UK:ssa.

Kolmen vuoden rajoitettu takuu
DURACELL® invertterillä on rajoitettu kolmen vuoden takuu, kattaen
virheelliset valmistusmateriaalit ja valmistusvirheet tuotteen
normaalikäytössä. Takuu on voimassa kolme vuotta ostopäivästä lähtien. 
Valmistaja tai jakelija, heidän päätöksestään, korjaa tai korvaa viallisen
tuotteen takuun nojalla. Säilytä päivätty ostokuitti todisteena
ostopäivästä, takuuhuoltoa varten. Jotta tuotetakuu on voimassa, on 
tuotetta tullut käyttää tuotteen käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. 
Tämä tuotetakuu ei korva mitään vahinkoja, jotka ovat johtuneet
onnettomuudesta, tuotteen väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta.

Vastuuvapauslauseke
Tässä kuvattu rajoitettu takuu on asiakkaan oikeus. Lain määrittämällä
tavalla valmistaja ja jakelija kieltävät muut epäsuorat tai yksittäiset takuut, 
mukaan lukien kaikki kaupalliset takuut ja/tai sopivuuden mihinkään
tiettyyn tarkoitukseen. 

Vastuunrajoitus
Paitsi tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen tämän tuotteen rajoitetun

takuun mukaisesti, valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa mistään
vahingoista, suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä, 
rankaisevista, tai muista erityisistä syistä johtuvista, mukaan lukien
tulonmenetykset, liiketappiot, ohjelmistomenetykset, tietojen menetykset, 
sijaislaitteen vuokrat, seisokit, omaisuusvahingot, myös kolmansien
osapuolten vaatimukset, vahingot minkään teorian pohjalta, mukaan
lukien lakisääteiset sopimus- ja vahingonkorvausvastuut. 
Siitä huolimatta että mikä tahansa rajoitettu tai epäsuora takuu ei täyty
siitä johtuvasta oleellisesta syystä, ei valmistajan tai jakelijan vastuu voi
ylittää missään tilanteessa tuotteen ostohintaa.

©2016 DURACELL®, Bethel, CT 06801. Duracell is a registered trademark of Duracell 
Batteries BVBA and Duracell U.S. Operations, Inc., used under license. All rights reserved.



Möjlig orsak Åtgärd
En avstängning pga
överladdning/övertemperatur
har inträffat

Hög ström vid inkoppling har
orsakat en avstängning på
grund av överbelastning.

Fordonets tändlås har stängts
av och DC-tillbehörsuttaget
har också stängts av.

Dålig kontakt med            
DC-tillbehörsuttaget

Fordonets batteri är
urladdat.

Fordonets säkring har smält
på grund av för tung
belastning på
tillbehörsuttaget

USB-kontakten är inte
ordentligt isatt i USB-porten.

Använd en AC-driven anordning som har en 
mindre märkeffekt än den nominella
toppeffekten. Låt invertern svalna, eller
försök att minska rumstemperaturen och
försök igen. Täck inte över inverterns lufthål.

Använd en AC-driven anordning som har
en mindre överspänningseffekt än
inverterns nominella överspänningseffekt.

Vrid fordonets tändlås på ON. Konsultera
fordonets instruktionsbok.

Ladda om fordonets batteri.

Byt ut den smälta säkringen. Konsultera
fordonets instruktionsbok angående
säkringens plats, säkringstyp och
instruktioner.

Justera inverterns DC-plugg för att försäkra
en nära passform. Rengör DC-
tillbehörsuttaget, om det behövs.

Se till att USB-sladdens kontakter sitter 
ordentligt i USB-portarna för varje anordning.

Inverter 175 Handbok

Funktionerochtillbehör

Viktigsäkerhetsinformation

Inverterns driftinstruktioner

Felsökning

Specifikationer

Återvinningsinformation

Kvalitetssäkerhet

Kontakta Kundsupport

Garanti-och returneringsinformation

Interferens med elektronisk utrustning

SPARA DESSA INSTRUKTIONER – denna handbok 
innehåller säkerhets- och driftinstruktioner för invertern. 
Fel eller oriktig anslutning av invertern kan skada 
utrustningen eller leda till farliga förhållanden för 
användare. Läs följande säkerhetsinstruktioner och 
uppmärksamma särskilt alla varsamhets- och 
varningsanvisningar i handboken. Om 
säkerhetsanvisningarna inte följs, kan det leda till 
personskada och/eller skada på invertern. Det kan också
medföra att garantin förfaller för produkten.

VARNING
Den härhandbokeninnehållerviktigasäkerhets-
ochdriftinstruktionerförhurinverternskaanvändasförladdnin
gavström med AC-uttagetoch USB-porten. Läs hela 
handboken för att säkert använda den här invertern

1. Utsätt inte invertern för fukt, regn eller snö. 
2. Använd inte invertern om den fått ett skarpt slag, har 
fallit, eller på annat sätt skadats; kontakta tillverkaren för 
reparation eller utbyte. 
3. Demontera inte invertern. Felaktig montering kan 
resultera i elstöt eller brandrisk. 
4. För att minska risk för elchock, koppla ur inverterns 
kontakt ur DC-tillbehörsuttaget innan du försöker utföra 
underhåll eller rengöring. 

VARNING: BRÄNNSKADA, BRANDRISK
Inverterns hölje blir varmt och kan uppnå temperaturer 
nära eller under 140° F (60° C) under långdragen hög 
eldrift. Under drift, håll material som påverkas av dessa 
temperaturer på säkert avstånd. Använd inte invertern i 
rumstemperaturer över 104° F (40° C). Ordna med säker 
ventilation och täck inte över lufthålen med något som kan 
överhetta invertern under drift.

VARNING: MEDICINSK UTRUSTNING
Denna produkt är INTE testad, utformad eller avsedd att
användas med livräddarsystem eller andra medicinska
anordningar.

VARNING: ORDENTLIG TILLÄMPNING

Använd inte denna produkt för andra tillämpningar än vad
den är avsedd för.

VARNING: RISK FÖR OSÄKER DRIFT
Vid användning av verktyg eller utrustning, ska alltid de 
grundläggande säkerhetsföreskrifterna följas för att minska
risken för personskada. Felaktig drift, underhåll eller ändring
av utrustning kan resultera i allvarlig skada på person eller
föremål. Vi rekommenderar starkt att denna produkt INTE 
modifieras och/eller används för någon annan tillämpning
än den är avsedd för. Läs och förstå alla varningar och
driftinstruktioner innan någon utrustning används.

VARSAMHET: URLADDNING AV FORDONETS 
BATTERI

Vissa fordons DC-tillbehörsuttag förblir spänningsförande
även sedan tändlåset eller motorn stängts av. För att
undvika att ladda ur fordonets batteri, koppla alltid ur
invertern från DC-tillbehörsuttaget när den inte används.

1. Sätt i stickproppen på invertern i fordonets tillbehörsuttag. 
2. Sätt i en AC-driven anordning i trestifts AC-uttaget och slå
på. Se till att märkeffekten på anordningen är mindre än
inverterns toppeffekt. 
3. Sätt i USB-anordningens stickpropp i USB-porten. USB-
porten kan användas separat och samtidigt medan AC-
laddningar är anslutna och körs via AC-uttaget.

Denna sektion hjälper dig att identifiera källan till de flesta
problem som kan uppstå med invertern. Om du har problem 
med invertern, läs igenom denna sektion innan du kontaktar
din återförsäljare.

I allmänhet fungerar de flesta AC-produkter med invertern
precis som de skulle göra med hushållets AC-effekt. Följande
information gäller två möjliga undantag.                 
Summerljud i audiosystem och radioapparater
Några stereosystem med lägre kvalitet och AM/FM-
radioapparater har otillräcklig filtrering av den interna effekten
och ett summerljud hörs svagt när effekten slås på av
invertern. I allmänhet är den enda lösningen en audioprodukt
med högre kvalitetsfilter.                                                               
TV-interferens
Invertern är skärmad för att minimera interferensen med TV-
signaler. Med svaga TV-signaler kan interferensen emellertid
bli synlig i form av ränder som rullar över skärmen.

Följande bör minska eller eliminera problemet: 
• Öka avståndet mellan inverter och TV, antenn och sladdar. 
• Justera riktningen på inverter, TV, antenn och sladdar. 
• Maximera TV-signalens styrka genom att använda en bättre
antenn och använd en skärmad antennsladd där det är möjligt.

ANM.: Specifikationer utsätts för ändringar utan
förhandsmeddelande.

Specifikationer för DC-ingång
Ingångsspänning 11-15 Vdc

Specifikationer för AC- och USB-utgång

AC-utgångseffekt (topp)         

AC-utgångseffekt (kontinuerlig) 

AC-utgångsspänning (nominell) 

AC-utgångsfrekvens

AC-utgång vågform

USB –utgångsspänning

USB -utgångsström

175 W

150 W

230Vac

50Hz

Modifierad sinusvåg

5Vdc

2.4Amp

Fysiska specifikationer
Dimensioner (L x B x H)

Vikt

Längd: 220 x bredd: 84 x djup: 51mm

0,3kg

Skydd

DC underspänning, DC överspänning, överbelastning av utgång, 
kortslutning, DC Ingång omvänd, övertemperatur

PSA Parts Ltd har engagerat sig i miljöansvar och
rekommenderar att elektroniska anordningar ska hanteras
ordentligt. Kontakta lokala myndigheter för information om
återvinning och bortskaffningsprogram för e-avfall.

PSA Parts Ltd garanterar att varje Duracell® produkt är fri
från defekter på grund av fel material eller tillverkning. Denna
inverter från Duracell® har en treårsgaranti från
inköpsdatumet. 

Om det skulle vara fel på invertern, byts den ut kostnadsfritt
då den returnerats till PSA Parts Ltd. denna garanti gäller inte
för skada på grund av felanvändning eller användning som
inte är normal. Om någon anordning skadats av invertern på
grund av defekter på produkten till följd av felaktiga material 
eller tillverkningen, reparerar PSA Parts Ltd eller byter ut
(efter vår åsikt) anordningen, om instruktionerna för
användning av både anordning och produkt har följts.

Skicka din anordning tillsammans med DURACELL® inverter 
till: 
PSA Parts Ltd 
2 Prince George's Road 
Colliers Wood 
London SW19 2PX  

Om du önskar ytterligare information om Duracell®
produkter, ring:
+44 (0)20 8685 6300 (Måndag-fredag 09:00 - 17:30)

Om du erfar problem eller har några frågor angående din 
DURACELL® inverter är vår fria tekniska support tillgänglig. 
Innan du ringer, se över nedanstående tips från den 
tekniska supporten. 

Ring från en telefon där du har åtkomst till din mobila
anordning

Var beredd på att ange följande information: 
- Namn, adress och telefonnummer
- Benämningen på DURACELL®-produkten
- Tillverkning och version på din anordning
-Symptom på problemen och vad som ledde till dessa

Teknisk support är tillgänglig per telefon: 
UK +44 (0)20 8685 6300 (Måndag-fredag 09:00 - 17:30) 

Skriftliga förfrågningar kan skickas till: 
PSA Parts Ltd. 
DURACELL® Product Inquiry  
2 Prince George's Road, Colliers Wood, London SW19 2PX

Treårsgaranti

DURACELL®-invertern har en begränsad garanti mot 
defekter i material och tillverkning under normal användning
och service i tre år från det ursprungliga inköpsdatumet. 
Tillverkaren eller distributören, ska efter eget omdöme
reparera eller byta ut den defekta enheten som täcks av
denna garanti. Behåll det datumförsedda inköpskvittot som
bevis på inköpsdatumet, eftersom detta krävs för alla
garantiförsedda tjänster. För att bevara garantin gällande, 
måste produkten ha hanterats och används som beskrivs i 
instruktionerna som medföljer denna garanti. Denna garanti
täcker inte några som helst skador till följd av olycka, 
felanvändning eller försummelse.   

Garantifriskrivning

Den begränsade garantin som beskrivs här är ditt enda
rättsmedel. Till den utsträckning som lagen tillåter, friskriver
tillverkaren och distributören alla andra underförstådda eller
uttryckliga garantier för säljbarhet och/eller anpassning till 
något särskilt syfte. 

Ansvarsbegränsning

Med undantag för utsträckningen av denna produkts
reparationer eller utbyten, som tydligt anges i den 
begränsade garantin som beskrivs här, ska tillverkaren och
distributören inte vara ansvariga för några skador, varken
direkta eller indirekta, oförutsedda skador, speciella, 
följaktliga, exemplariska eller annat, inklusive förlorade
intäkter, uteblivna vinster, förlust av användning av
programvara, förlust eller återvinning av data, hyra av
utbytesutrustning, stillastående tider, skada på egendom, 
och tredje parts skadeståndsanspråk, som uppstår ur vilken
teori som helst för återvinning, inklusive lagstadgad, 
kontrakt eller ersättningsrätt. Oavsett vad som gäller för all 
begränsad eller underförstådd garanti, eller i händelse att
någon begränsad garanti misslyckas med sitt väsentliga
syfte, ska tillverkarens och distributörens hela ansvar inte
på något sätt överskrida denna produkts inköpspris.
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