
Зарядно устройство за автомобил с два USB изхода 

Инвертор от 12V на 220V за автомобил 

Модел: CPI-150 

Кратко представяне: 

Преобразувател на напрежение от 11-15V  DC към 220V AC, проектиран за 

работа с всички основни марки преносими компютри, телевизори, 

мултимедийни плеъри, видеокамери и други дигитални устройства с мощност 

не по-голяма от 150W. Освен със стандартен контакт, преобразувателят е 

снабден и с 2 бр. USB порта. 

Преди да използвате продукта 

Използвайте устройството, само след като сте прочели цялата инструкция. 

Нормално е по време на работа корпуса на преобразувателя да загрее. 

Избягвайте поставянето на устройството под пряка слънчева светлина, както и 

в близост до материали, чувствителни към по-висока температура. 

Мерки за безопасна експлоатация 

Да не се използва с уреди, които са обявени като уреди с опасно напрежение. 

Да не се използва, когато входящото напрежение е по-голямо от 16V DC. 

! Уверете се, че сте поставили преобразувателя по начин, който гарантира 

оптималното му охлаждане. 

Никога не поставяйте преобразувателя в близост до източник на топлина, 

каквито са вентилационните отвори на автомобилното табло, или под пряка 

слънчева светлина. 

Не използвайте преобразувателя в близост до леснозапалими течности и 

газове. 

Не излагайте преобразувателя на влага. 

Не мокрете преобразувателя и не го използвайте с мокри ръце. 

Преобразувателят работи при температура на околната среда в интервала от -

10° до 40°C. 

Не поставяйте метални  елементи във входовете на преобразователя 

Не правете опити да отваряте и разглобявате устройството 

! Да се пази далеч от достъп на деца 

 

 



Техническа спецификация 

Входно напрежение: 11-15VDC 

Номинална изходна мощност: 150W 

Максимална изходна мощност: 180W 

Изходно напрежение и честота: 220V/50Hz 

Изходно напрежение през USB 
портовете:  

DC 5V/3.1A номинален ток 

Индикатор: Двуцветен LED (Зелен цвят/В режим 
на работа, Червен цвят/Изключен) 

Защити: Защита от късо съединение, Защита 
от претоварване, Защита от 
прегряване, Защита при ниско 
напрежение на акумулатора, Защита 
при високо напрежение на 
акумулатора 

Изключване при високо напрежение: DC 15V-16V 

Изключване при ниско напрежение: DC 10V-10.5V 

 

Инструкции за употреба 

Уверете се, че автомобилната запалка работи. 

Включете преобразувателя в автомобилната запалка. 

LED индикаторът ще светне в зелено, което показва, че преобразувателят е 

готов за употреба. 

Включете устройството, което искате да захраните с ток към преобразувателя. 

Моля, изключвайте преобразувателя на напрежение от запалката на 

автомобила, когато не го използвате. 

LED индикации 

LED индикаторът не свети Преобразувателят не е захранен с ток 

LED индикаторът свети в зелено Преобразувателят е захранен с ток и 
работи 

LED индикаторът свети в червено Преобразувателят е изключен 

 

За употреба само с автомобилни запалки работещи с напрежение DC12V. 

Внимание! Преобразувателят на напрежение не може да се използва с 

автомобилни запалки работещи с напрежение DC24V (камиони). 

Копие от декларацията за съответствие на производителя 
може да откриете на: 
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/charger/cpi-150.pdf 

 

 


