Cyfarwyddiadau gweithredol ar gyfer iVac Switch Box SB24013-UK
Rydych chi wedi prynu cynnyrch o ansawdd uchel ac er mwyn elwa o eich iVAC Switch Box darllenwch y dogfen hon yn ofalus cyn ei
ddefnyddio. Cadwch y dogfen hon gyda eich derbynneb fel gyfeirnod yn y dyfodol.

Rheolaeth sugnwr deallus
Mae iVAC Switch Box yn rheolwr deallus ar gyfer sugnwr llwch. Mae’r iVAC Switch Box yn galluogi ymgyfnewid awtomatig o sugnwr ar gyfer
eich iechyd, diogelwch, cyfleuster ac effeithlonrwydd egni. Bwriad yr uned iVAC Switch Box yw i gael ei ddefnyddio gyda offerynnau pwer fel
plaen cafnu,llif neu sandiwr ac sugnwr cysylltiedig. Mae’r oedi trydanol, synhwyro deallus a gor-redeg rhaglenedig yn optimeiddio casgliad llwch
a threulffwythiant pwer.

Ymarferoldeb
Mae sugnwr cysylltwyd a iVAC Switch Box yn cael ei rheoli gan 3 modd AUTO - 0 - 1.
AUTO sef awtomateg: Pan fo’r offeryn pwer sydd wedi’i cysylltu yn cael ei troi ymlaen bydd y sugnwr yn troi ymlaen ar ol oediad o tua 1 eiliad.
Pwrpas y gweithrediad oedi ydy osgoi ymchwydd pwer o’r offeryn pwer a’r sugnwr a gorlwytho’r bocs cyfnewid a’r ffynhonell pwer. Pan fo’r
offeryn pwer yn cael ei diffodd bydd y sugnwr yn barhau i rhedeg am tua 7 eiliad ac wedyn bydd e’n diffodd yn awtomateg. Mae’r gweithrediad
gor-redeg yn cael gwared o lwch a gwedillion o dy offeryn pwer, gweithle a phibellau.
1 (ymlaen): mae’r sugnwr ymlaen o hyd er gwaethaf stad yr offeryn pwer.
0 (diffodd):mae’r sugnwr wedi’i diffodd er gwaethaf stad yr offeryn pwer.

Disgrifiad a gweithrediad
Mae cordyn cyflenwi yr iVAC switch box yn dod gyda phlwg UK 13A (BS1363) gyda ffiws 13A.
Mae’r 2 soced allanfa ar yr iVAC switch box yn benodol ac wedi ei labelu pwer offeryn a phwer sugnwr.
Mae 3 safle gweithredu gyda’r AUTO - 0 - 1 (wedi esbonio yn ymarferoldeb uwchben).
Darparwyd torrwr cylched 13A ar gyfer gorlwytho ac amddiffyniad gamhwyl yn y peiriant.
Mae’r 4 tab mowntio yn galluogi clymu yr iVAC switch box i waliau, meinciau ac offerynnau.
Darparwyd terfyniad cyfannol daearol ar gyfer bondio, cludo ac atodion sugnwr ar gyfer daearu statig.
Mae’r llwyth cyfunedig uchaf o’r offeryn pwer a’r sugnwr ydy 2900wattiau. Pwer uchaf y sugnwr ydy 1500wattiau.

Diogelwch
Mae cam-ddefnyddio eich iVAC Switch Box ac unrhyw offerynnau sydd yn cael eu cysylltu gyda fe yn gallu arwain at anafiadau neu difrod.
Peidiwch mynd dros ben y llwyth cyfanswm uchaf o 13A (2900 wattiau). Dyma llwyth cyfunedig yr iVAC Switch Box a’r offeryn pwer.
Sicrhewch bod yr offeryn pwer a’r sugnwr yn cael ei plygio mewn i’r soced allanfa gywir ar yr uned iVAC Switch Box.
Peidiwch a chysylltu unrhyw offerynnau neu celfi peryglus i’r allanfa ar yr uned iVAC Switch Box.
Peidiwch newid, addasu neu cyfaddasu yr iVAC Switch Box. Peidiwch agor y casyn yr iVAC Switch Box.
Dylech chi defnyddio yr iVAC Switch Box tu fewn o dan amgylchiadau sych yn unig.
Mae rhaid cysylltu yr iVAC Switch Box i ffynhonell pwer daearol sydd wedi raddio yn ddigonol a sydd wedi ei amddifyn gan RCD.
Dylech chi defnyddio ceblau estyn ac addaswyr yn ofalus dros ben- dylent cael eu raddio yn ddigonol, eu daearu ac eu dad-rolio yn llawn.
Dylech chi arolygu eich iVAC Switch Box yn aml. Peidiwch ei ddefnyddio os ydy’r casyn, rheolydd, ceblau neu cysylltwyr wedi eu difrodi neu
wedi torri.
Rydyn ni’n awgrymu profi trydanol (PAT) o eich iVAC Switch Box, offerynnau pwer, sugnwyr, addaswyr a ceblau estyn.

Manylion technegol
220-240V 50/60Hz AC
Llwyth uchaf ydy 13A - 2900Wattiau
Pwer sugnwr ydy 1500Wattiau
Trothwy cyfnewid awtomateg offerynnau pwer ydy tua 0.15A - 35Wattiau
Mae’n bosib ail-osod y torrwr cylched o 13A
Yn addas am ddefnydd ddi-baid
Casyn yn gallu gwrthsefyll tan i ABS 940V0
Casyn - 128mm o led, 177mm o uchder, (gan gynnwys tabiau cludo), 56mm o ddyfnder, pwyso 580 gram.
Cymeradwyaeth - CE, RoSH
Amddiffyniad - IP20 - Dosbarth I

Gwarantu - SB24013-UK
Mae’r iVAC Switch Box wedi’i gwarantu yn erbyn diffygion yn materialau a cherfftwaith o dan defnydd arferol am un blwyddyn o’r dyddiad
pryniant. Nid yw’r gwarantu hon yn gallu cael ei throsglwyddo ac nid yw e’n effeithio ar eich hawliau stadudol. Nid yw’r gwarantu hon yn ddilys
os ydy’r iVAC Switch Box yn cael ei gam-defnyddio, esgeuluso, difrodi neu diystyru. O dan y telerau y gwarantu hon bydd iVAC Switch Box
diffygiol nallai yn cael ei trwsio neu ei amnewid yn rhad ac am ddim. Mae atebolrwydd yn gyfyngedig i’r iVAC Switch Box a ni fydd unrhyw
costiau arall yn cael eu ad-dalu. Dydy’r gwarantu ddim yn ymgynhori unrhyw hawliau arwahan i’r rhai a fynegir uchod.
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