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СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Благодарим Вас за покупку стабилизатор напряжения торговой марки HIPER.
Перед началом экплуатации стабилизатора внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните
его на весь период эксплуатации.
Предупреждение об ограничении ответственности.
Компания HIPER не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате использования 
стабилизатора при нарушении инструкций, предостережений, предупреждений или указаний по эксплуатации, 
содержащихся в данном Руководстве.

Меры безопасности

Аккуратно распакуйте стабилизатор, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности.
Проверьте стабилизатор на предмет повреждений. Если стабилизатор поврежден при транспортировке, обратитесь в 
фирму, осуществляющую доставку; если стабилизатор не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне указаны:
модель, серийный номер (если это предусмотрено производителем), дата продажи, подпись покупателя, название и
штамп фирмы-продавца. Помните, что при неполном заполнении гарантийного талона вы лишаетесь права на 
гарантийный ремонт.
Не включайте стабилизатор сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с отрицательной 
температурой! Распакованный стабилизатор необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее
4-х часов.

Перед использованием стабилизатора обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности:

•  категорически запрещается открывать корпус стабилизатора - внутри высокое напряжение;
•  не допускайте попадания жидкости внутрь стабилизатора - это может привести к короткому замыканию и поражению 

электрическим током;
•  в случае появления признаков некорректной работы (искрение, посторонние запахи и т. п.) следует немедленно 

отключить стабилизатор от сети и обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр;
•  запрещено подключать к стабилизатору устройства, потребляемая мощность которых превышает максимальную 

мощность самого стабилизатора. Это может привести к выходу из строя стабилизатора;
•  не позволяйте пользоваться стабилизатором детям;
•  в случае возникновения пожара используйте только порошковый огнетушитель, использование воды может привести 

к поражению электрическим током;
•  старайтесь устанавливать стабилизатор вблизи от источника питания, тогда легко можно выключить устройство 

в случае необходимости;
•  в случае возникновения ситуаций, не описанных в Руководстве, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Категорически запрещается использовать стабилизатор в следующих условиях:

•  в запыленных помещениях и помещениях, содержащих легковоспламеняющийся газ;
•  при температуре свыше 40 и ниже 0 градусов по Цельсию;
•  при уровне влажности свыше 90 %;
•  под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла;
•  вне помещений.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Стабилизатор напряжения сети -1 шт.
•  Руководство по эксплуатации - 1 шт.
•  Гарантийный талон -1 шт.

ОПИСАНИЕ

A.  Индикатор нормального напряжения
B.  Индикатор повышенного/пониженного напряжения
C.  Индикатор повышенного/пониженного напряжения
D.  Выходные розетки
Е.  Выключатель стабилизатора

НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизатор напряжения предназначен для обеспечения качественным и стабильным электропитанием 
разных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения 
электрической сети от номинального значения, а также для защиты устройств-потребителей от 
высокочастотных и высоковольтных импульсов.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Важно! Перед подключением стабилизатора убедитесь, что все подсоединенные к нему 
устройства-потребители выключены.
•  Перед подключением стабилизатора убедитесь, что суммарная мощность всех потребителей 

ниже мощности стабилизатора. Также, учитывая пусковые нагрузки и фактор мощности потребителей, 
нужно брать запас по мощности с коэффициентом 1,2 - 1,5, а для таких устройств как кондиционеры, 
холодильники и другие устройства с электродвигателями — 1,5-2.

Внимание! Чтобы не допустить перегрева стабилизатора не превышайте максимально допустимую 
мощность нагрузки!
•  Устройства-потребители подключайте к выключенному стабилизатору.
•  Подключите стабилизатор к бытовой сети 220 В и включите его. 

Только после этого разрешается включать подключенные устройства-потребители.

Внимание! При пропадании электропитания в сети рекомендуется выключить стабилизатор и все 
устройства-потребители, и включать их только после полного возобновления энергоснабжения.

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО/ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА

Стабилизатор оборудован системой защиты от повышенного и пониженного напряжения. 
После подключения стабилизатора:

•  Если напряжение в сети не выходит за пределы (220 В ± 10 %), загорится зеленый светодиод 
(индикатор нормального напряжения);

•  В случае выхода напряжения сети за допустимые нормы (± 10 %), загорится желтый светодиод 
(индикатор повышенного / пониженного напряжения);

•  В случае выхода напряжения сети за пределы рабочего диапазона (184 - 284 В) стабилизатор 
отключит устройства-потребители и загорится красный светодиод (индикатор неисправности). 

После восстановления напряжения до рабочего диапазона, стабилизатор включится автоматически.
Стабилизатор оснащен функцией защиты от перегрузки и перегрева. 
В случае подключения слишком большой нагрузки произойдет нагревание трансформатора. 
При достижении определенной температуры произойдет отключение нагрузки и загорится красный 
светодиод (индикатор неисправности). После охлаждения стабилизатор включится автоматически.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, обратитесь за 
профессиональной консультацией в ближайший авторизованный сервисный центр. 
Не ремонтируйте стабилизатор самостоятельно. 

   

 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Стабилизатор 
не включается

Стабилизатор включается, 
но отстутствует выходное
напряжение

Стабилизатор часто щелкает

Стабилизатор отключил 
нагрузку. Горит индикатор 
неисправности

1. Выключатель не выключен
2. В розетке питания нет 

напряжения
3. Сработал автоматический

предохранитель
4. Подключена слишком 

высокая нагрузка

Стабилизатор неисправен

Входное напряжение 
нестабильно

Входное напряжение выходит
за рабочий диапазон

1. Нажмите еще раз кнопку питания
2. Убедитесь в наличии напряжения 

на входе
3. Отключите часть подключенных 

устройств и снова включите 
стабилизатор. Проверьте исправны 
ли подключенные устройства

4. Отключите часть подключенных 
устройств

Обратитесь к продавцу

Показатель нормального рабочего 
процесса, при котором идет 
стабилизация входного напряжения

При восстановлении входного 
напряжения до уровня рабочего 
диапазона, стабилизатор
включится автоматически



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

Параметры/Модели LPR-500 (500VA) LPR-1000 (1000VA) LPR-1500 (1500VA) LPR-2000 (2000VA) 

Максимальная выходная 
мощность, Вт 

350 700 1050 1400 

Входное напряжение, В - 240 - 220 

Частота, Гц 50/60 
Выходное Напряжение, В -220 + 8% 

Выходная частота, Гц 50/60 
Время переключения, мсек <10 

КПД в обычном режиме 95% 
КПД в режиме 
стабилизации 

92% 

Срабатывание полной 
защиты в случаях: 

Напряжение выше или ниже рабочего диапазона, перегрев, сила 
тока превышает допустимое значение 

1.ЕО- индикатор Нормальный режим, пониженное/повышенное напряжение, 
неисправность 

Розетки для 
устройств-потребителей 

4x Shucko (Евро) с заземлением  

Условия эксплуатации 
 

Рабочая температура, °С 0...+40 

Относительная влажность, 
% 

0 - 90 
 

Примечания:
•  Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием 
для претензий.
•  Продукция торговой марки HIPER  постоянно совершенствуется. По этой причине технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Дополнительная информация 
Изготовитель: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед. 
3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.
Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 

Эт. 3 1-е зд. шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай. 

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ХАЙПЕР», 127055, Россия, город Москва, улица Сущёвская, дом 27, 
строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 58.



Условия гарантии

Компания "HIPER Technoloу Ltd", являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту тексту — 
Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное 
изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. "HIPER Technoloу 
Ltd" устанавливает срок службы устройств: 2 года.Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если 
кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. 

Все товары предназначены "HIPER Technoloу Ltd" для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, 
изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие 
на изделии и упаковке официальныхзнаков соответствия.

 Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия 
гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон 
действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, 
четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать 
указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае,  когда данные, указанные в 

гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом 
случае рекомендуем вам обратиться к Продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего 
вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие 
факт и дату продажи изделия.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. 

Данным гарантийным талоном «НIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по 
удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав 
потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия возникших по вине Изготовителя.  

«НIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по 
гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных 
обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством 
стран импортеров. 

«НIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: 

•  ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

•  ТР TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза  

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники  

и радиоэлектроники».

Актуальный список сервисных центров по адресу: 

https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Срок гарантии: 12 месяцев. 

Срок эксплуатации: 24 месяца. 

Дата производства указана в серийном номере продукта, где (1) это год, а (2) месяц производства. 

Пример: HP22010000DN.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации

• Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и 
потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. В 
помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо 
этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного 
оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные 
ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае 
ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта 
можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

• При обнаружении неисправности устройства следует вернуть устройство продавцу или утилизировать.



гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом 
случае рекомендуем вам обратиться к Продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего 
вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие 
факт и дату продажи изделия.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. 

Данным гарантийным талоном «НIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по 
удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав 
потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия возникших по вине Изготовителя.  

«НIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по 
гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных 
обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством 
стран импортеров. 

«НIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «Н
IPER Technology Ltd» для  поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в 
Российской федерции, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны. 

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению 
недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя 
(потребителя). 

З. Данный вид изделия не подлежит ремонту и, в случае поломки или технических проблем, подлежит замене в 
точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные  обязательства в следующих случаях: 

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления 
предпринимательской деятельности, а также в иных целях не соответствующих его прямому назначению;

6) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой 
документации, передаваемой потребителю; 

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта; 

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних  устройств, не 
предусмотренных Изготовителем; 

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными 
действиями потребителя или третьих лиц; 

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, 
окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов,  веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный 
продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате 
несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий 
покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за 
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате 
изменения и повреждения, утраты данных и информации.



©2021 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.
All registered trademarks are the property of their respective owners

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,
Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years.

Assembled in P.R.C. www.hiper-power.com



User manual
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Automatic Voltage Regulator

Кернеу тұрақтандырғышы

LPR-500, LPR-1000, LPR-1500, LPR-2000



КЕРНЕУ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШЫ

HIPER сауда маркасының кернеу тұрақтандырғышын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Тұрақтандырғышты пайдалануды бастамас бұрын, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны бүкіл пайдалану 
кезеңінде сақтап қойыңыз. 

Жауапкершіліктің шектелуі туралы ескерту.
HIPER компаниясы осы Нұсқаулықтағы нұсқамаларды, сақтандыруларды, ескертулерді немесе пайдалану жөніндегі 
нұсқауларды бұза отырып, тұрақтандырғышты пайдалану нәтижесінде туындауы мүмкін залал үшін жауап бермейді.

Сақтық шаралары

Тұрақтандырғышты абайлап ашыңыз, қораптың ішінде қандай да бір керек-жарақтар қалмауын қадағалаңыз. 
Тұрақтандырғышта зақымдалулар бар ма екенін тексеріңіз. Егер тұрақтандырғыш тасымалдау кезінде зақымдалған 
болса, жеткізуші фирмаға хабарласыңыз; егер тұрақтандырғыш жұмыс істемесе, дереу сатушыға хабарласыңыз. 
Кепілдік талонының жиынтықтылығын және болуын тексеріңіз. Кепілдік талонында төмендегілер көрсетілгеніне көз 
жеткізіңіз: моделі, сериялық нөмірі (егер өндіруші көздеген болса), сату күні, сатып алушының қолы, сатушы фирманың 
атауы және мөртабаны. Есіңізде болсын, кепілдік талоны толық толтырылмаған жағдайда сіз кепілдік жөндеу 
құқығынан айырыласыз.
Тұрақтандырғышты теріс температурасы бар қоршаған ортадан бөлмеге енгізгеннен кейін бірден қоспаңыз! 
Қаптамадан шығарылған тұрақтандырғышты бөлме температурасында кемінде 4 сағат ұстау керек.
.

Тұрақтандырғышты қолданар алдында міндетті түрде қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз:

•  тұрақтандырғыштың корпусын ашуға қатаң тыйым салынады – ішіндегі кернеуі жоғары;
•  тұрақтандырғыштың ішіне сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз – бұл қысқа тұйықталуға және электр тогы соғуға 
    әкелуі мүмкін;
•  дұрыс емес жұмыс істеу белгілері (ұшқындау, бөтен иістер және т.б.) пайда болған жағдайда тұрақтандырғышты 
    желіден дереу ажыратып, жақын орналасқан авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу керек;
•  қуатты тұтыну тұрақтандырғыштың максималды қуатынан асатын құрылғыны тұрақтандырғышқа қосуға тыйым 
    салынады. Бұл тұрақтандырғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін;
•  балаларға тұрақтандырғышты қолдануға жол бермеңіз;
•  өрт болған жағдайда тек ұнтақты өрт сөндіргішті қолданыңыз, суды пайдалану электр тогының соғуына әкелуі 
    мүмкін;
•  тұрақтандырғышты қуат көзіне жақын орнатуға тырысыңыз, қажет болған жағдайда құрылғыны оңай өшіруге 
    болады;
•  Нұсқаулықта сипатталмаған жағдайлар туындаған жағдайда, авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Тұрақтандырғышты келесі жағдайларда пайдалануға қатаң тыйым салынады:

•  шаң басқан үй-жайларда және тез тұтанатын газы бар үй-жайларда;
•  Цельсий бойынша 40 градустан жоғары және 0 градустан төмен температурада;
•  90 %-дан жоғары ылғалдылық деңгейінде;
•  тікелей күн сәулесінің астында немесе жылу көздерінің жанында;
•  үйден тыс.



ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

•  Желі кернеуін тұрақтандырғыш – 1 дана
•  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық  – 1 дана.
•  Кепілдік талоны – 1 дана.

СИПАТТАМАСЫ

A.  Қалыпты кернеу индикаторы
B.  Жоғары/төмен кернеу индикаторы
C.  Жоғары/төмен кернеу индикаторы
D.  Шығыс розеткалары
E.  Тұрақтандырғыштың ажыратқышы

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Кернеу тұрақтандырғышы электр желісінің кернеуі номиналды мәннен үлкен және ұзақ ауытқу жағдайында 
әртүрлі тұтынушыларды сапалы және тұрақты электр қуат көзімен қамтамасыз етуге, сондай-ақ тұтынушы 
құрылғыларды жоғары жиілікті және жоғары вольтты импульстардан қорғауға арналған.

А

В С

D

E



ҚОСУ

Маңызды! Тұрақтандырғышты қоспас бұрын, оған қосылған барлық тұтынушы құрылғылардың 
өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
•  Тұрақтандырғышты қоспас бұрын, барлық тұтынушылардың жалпы қуаты тұрақтандырғыштың 
қуатынан төмен екеніне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, тұтынушылардың іске қосу жүктемелері мен қуат 
факторын ескере отырып, 1,2–1,5 коэффициентімен қуат қорын алу керек, ал кондиционерлер, 
тоңазытқыштар және электр қозғалтқыштары бар басқа құрылғылар үшін – 1,5-2.

Назар аударыңыз! Тұрақтандырғыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін максималды рұқсат етілген 
жүктеме қуатынан аспаңыз!
•  Тұтынушы құрылғылар өшірілген тұрақтандырғышқа қосылады.
•  Тұрақтандырғышты 220 В тұрмыстық желісіне қосып, оны іске қосыңыз 

Осыдан кейін ғана қосылған тұтынушы құрылғыларды іске қосуға рұқсат етіледі.

Назар аударыңыз! Электр қуаты желіде жоғалған кезде тұрақтандырғышты және барлық тұтынушы 
құрылғыларды өшіру және оларды электрмен жабдықтау толық қалпына келтірілгеннен кейін ғана 
қосу ұсынылады.

ЖОҒАРЫ/ТӨМЕН КЕРНЕУДЕН, ШАМАДАН ТЫС ЖҮКТЕМЕДЕН ЖӘНЕ ҚЫЗЫП 
КЕТУДЕН ҚОРҒАУ

Тұрақтандырғыш жоғары және төмен кернеуден қорғау жүйесімен жабдықталған. 

Тұрақтандырғышты іске қосқаннан кейін:

•  Егер желідегі кернеу (220 В ± 10 %) шегінен шықпаса, жасыл жарықдиоды жанады (қалыпты кернеу 
    индикаторы);
•  Желі кернеуі рұқсат етілген нормадан (±10 %) тыс шыққан жағдайда, сары жарықдиод жанады 
    (жоғары / төмен кернеу индикаторы);
•  Желі кернеуі жұмыс диапазонынан (184–284 В) тыс шыққан жағдайда тұрақтандырғыш тұтынушы 
    құрылғыларды ажыратады және қызыл жарықдиод (ақаулық индикаторы) жанады. 
Кернеуді жұмыс ауқымына дейін қалпына келтіргеннен кейін тұрақтандырғыш автоматты түрде 
қосылады. Тұрақтандырғыш шамадан тыс жүктеме мен қызып кетуден қорғау функциясымен 
жабдықталған. 
Егер жүктеме тым көп болса, трансформатор қызады. 
Белгілі бір температураға жеткенде жүктеме өшіріліп, қызыл жарықдиод жанады (ақаулық индикаторы). 
Салқындағаннан кейін тұрақтандырғыш автоматты түрде қосылады.
 



ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАРЫ

Егер жоғарыда аталған тәсілдердің ешқайсысы мәселені шешуге мүмкіндік бермесе, кәсіби кеңес 
алу үшін ең жақын авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз. 
Тұрақтандырғышты өзіңіз жөндемеңіз. 

С 

   

 

ПРОБЛЕМА СЕБЕБІ ШЕШІМІ

Тұрақтандырғыш 
қосылмайды

Тұрақтандырғыш қосылады, 
бірақ шығыс кернеуі жоқ

Тұрақтандырғыш жиі 
сыртылдайды

Тұрақтандырғыш жүктемені 
өшірді. Ақаулық индикаторы 
жанады

1. Ажыратқыш өшірілмеген
2. Қуат розеткасында кернеу жоқ
3. Автоматты сақтандырғыш іске 
     қосылды
4. Тым жоғары жүктеме қосылған

Тұрақтандырғыш ақаулы

Кіріс кернеуі тұрақсыз

Кіріс кернеуі жұмыс ауқымынан 
асып түседі

1. Қуат батырмасын тағы бір рет 
    басыңыз
2. Кірісте кернеудің бар екеніне көз 
     жеткізіңіз
3. Қосылған құрылғылардың бір 
    бөлігін өшіріп, тұрақтандырғышты 
     қайта қосыңыз. Қосылған 
     құрылғылар ақаусыз ба екенін 
     тексеріңіз
4. Қосылған құрылғылардың бір 
     бөлігін өшіріңіз

Сатушыға хабарласыңыз

Кіріс кернеуі тұрақтанатын қалыпты 
жұмыс процесінің көрсеткіші

Кіріс кернеуін жұмыс ауқымы 
деңгейіне дейін қалпына 
келтіргенде, тұрақтандырғыш 
автоматты түрде қосылады



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

 

 

Параметрлері/Модельдері LPR-500 
(500VA)

 LPR-1000 
(1000VA)

 LPR-1500 
(1500VA)

 LPR-2000 
(2000VA)

 

Максималды шығыс 
қуаты, Вт  

350 700 1050 1400 

Кіріс кернеуі, В  - 240 - 220 

Жиілігі, Гц  50/60 
Шығыс кернеуі, В  -220 + 8% 

Шығыс жиілігі, Гц  50/60 
Ауысу уақыты, мсек

 <10 

Әдеттегі режимдегі ПӘК  95% 
Тұрақтандыру режиміндегі 
ПӘК  

92% 

Төмендегі жағдайлардағы 
толық қорғаныстың 
іске қосылуы  

Жұмыс ауқымынан жоғары немесе төмен кернеу, қызып кету, 
ток күші рұқсат етілген мәннен асады  

ЕО-индикатор  Қалыпты режим, төмен/жоғары кернеу, ақаулық
 

Тұтынушы құрылғылар
үшін розеткалар

 
 

Жерге тұйықталуы бар 4x Shucko (Евро)  

Пайдалану шарттары 
 

Жұмыс температурасы, °С  0...+40 

Салыстырмалы 
ылғалдылығы, %  

0 - 90 
 

Ескертпелер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып табылады және шағымдар 
үшін негіз бола алмайды.
• HIPER сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріліп отырады. Осы себеппен техникалық 
сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат 
Өндіруші: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед. 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.
Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 3-қабат, 1-ғимарат, Хуан 
У 11 тас жолы, Ин Тао Чжи өнеркәсіптік паркі, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай. 

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т 
Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, 
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «ХАЙПЕР» ЖШҚ, 127055, Ресей, мәскеу қаласы, Сущёвская к-сі, 27 үй, 2 
құрылыс, 3 қабат, III үй-жай, 3 бөлме, 58 кеңсе.



Кепілдік шарттары

HIPER тауарларының (бұйымдарының) дайындаушысы болып табылатын «HIPER TechnoO Ltd» компаниясы (мәтін 
бойынша әрі қарай — Дайындаушы), сіздің таңдауыңызға шексіз алғысын білдіреді. Осы бұйым сіздің 
сұранысыңызды қанағаттандыруы үшін, ал сапасы үздік әлемдік үлгілерге сәйкес болуы үшін біз барымызды 
салдық. «HIPER Technology Ltd» құрылғылардың қызмет ету мерзімін белгілейді: 2 жыл. Егер бұйымды 
пайдаланушының қысқаша нұсқаулығында өзгеше шектеу белгіленбесе, қызмет мерзімі бұйымның дайындалған 
күнінен бастап есептеледі.

«HIPER Technology Ltd» компаниясының барлық тауарлары Ресей Федерациясына жеткізілуге арналған және 
тиісінше осы елде пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған. Осыған көз жеткізу үшін, бұйым мен орамада 
сәйкестіктің ресми белгілерінің болуын тексеруіңізді сұраймыз.

Түсініспеушілікке жол бермеу үшін сізден қысқаша нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқияп оқып 
шығуды, кепілдік талонының дұрыс толтырылғандығын тексеруіңізді өтіне сұраймыз. Кепілдік талоны мыналар 
дұрыс және айқын көрсетілген кезде ғана жарамды: моделі, бұйымның сериялық нөмірі, сату күні, 
сатушы-фирманың нақты мөрі, сатып алушының қолы. Бұйымның моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонында 

көрсетілгенге сәйкес болуы тиіс. Осы шарттар бұзылған кезде, сондай-ақ кепілдік талонында көрсетілген деректер 
згертілген, өшірілген немесе қайта жазылған жағдайда, кепілдік талоны жарамсыз деп танылады. Мұндай жағдайда 
сізге жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес жаңа кепілдік талонын алу үшін Сатушыға хабарласуға, немесе 
тауарлық немесе кассалық чекті, немесе бұйымды сатып алу факті мен күнін растайтын басқа құжаттарды ұсынуға 
кеңес береміз.

Егер сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
туралы заңнамасына сәйкес кепілдік талонының мерзімі бұйымның жасалу күнінен бастап есептеледі.

Осы кепілдік талонымен «HIPER Technology Ltd» Дайындаушының кінәсі бойынша туындаған бұйымның кемшіліктері 
анықталған жағдайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамасымен белгіленген, 
тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерін қабылдайтынын растайды.

«HIPER Technology Ltd» төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, тұтынушылардың кепілдік 
міндеттемелері бойынша талаптарын қанағаттандырудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік 
міндеттемелердің барлық шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың шеңберінде 
қолданылады және импорттаушы елдердің заңнамасымен реттеледі.

«HIPER Technology Ltd» сату күнінен бастап есептелетін 12 айлық кепілдік мерзімін белгілейді. 

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

•  КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі»;

•  КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника 
бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Кепілдік мерзімі: 12 ай. 

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндірілген күні өнімнің сериялық нөмірінде көрсетілген, ол жерде өндірілген (1) жылы, ал (2) айы. 

Мысал: HP22010000DN.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен 
шарттары

•  Құрылғыны монтаждау (орнату) тәсілі пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған. 

•  Құрылғыны сақтау ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аралықта және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 
80%-дан аспайтын жағдайда өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында орындалуы тиіс. 
Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс. 

•  Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

•  Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс. 

•  Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның 
орнына ол мемлекеттік заңнамаға сәйкес кейінірек қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық 
жабдықты қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жаратуға тапсыруға жатады. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын 
қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтап қалуға көмектесесіз және тиісінше қарамаған жағдайда орын 
алуы мүмкін қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және 
кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық 

қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады. 

•  Аспаптың ақаулығы анықталған кезде дереу авторластырылған сервис орталығына хабарласу немесе аспапты кәдеге 
жарату керек.

•  Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. ықпал етуінен 
сақтаңыз.



көрсетілгенге сәйкес болуы тиіс. Осы шарттар бұзылған кезде, сондай-ақ кепілдік талонында көрсетілген деректер 
згертілген, өшірілген немесе қайта жазылған жағдайда, кепілдік талоны жарамсыз деп танылады. Мұндай жағдайда 
сізге жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес жаңа кепілдік талонын алу үшін Сатушыға хабарласуға, немесе 
тауарлық немесе кассалық чекті, немесе бұйымды сатып алу факті мен күнін растайтын басқа құжаттарды ұсынуға 
кеңес береміз.

Егер сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
туралы заңнамасына сәйкес кепілдік талонының мерзімі бұйымның жасалу күнінен бастап есептеледі.

Осы кепілдік талонымен «HIPER Technology Ltd» Дайындаушының кінәсі бойынша туындаған бұйымның кемшіліктері 
анықталған жағдайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамасымен белгіленген, 
тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерін қабылдайтынын растайды.

«HIPER Technology Ltd» төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, тұтынушылардың кепілдік 
міндеттемелері бойынша талаптарын қанағаттандырудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік 
міндеттемелердің барлық шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың шеңберінде 
қолданылады және импорттаушы елдердің заңнамасымен реттеледі.

«HIPER Technology Ltd» сату күнінен бастап есептелетін 12 айлық кепілдік мерзімін белгілейді. 

Кепілдік міндеттемелердің шарттары

1.  Дайындаушының кепілдік міндеттемелері «HIPER Technology Ltd» компаниясы Ресей Федерациясының аумағына 
жеткізуге және сатуға арналған, Ресей Федерациясында сатып алынған, және ел стандарттарына сәйкестік 
сертификаттаудан өткен бұйымдардың модельдеріне ғана қолданылады.

2.  Кепілдік міндеттемелер деп Дайындаушының кінәсінен туындаған бұйымның кемшіліктерін (ақаулықтарын) 
сатып алушыдан (тұтынушыдан) ақы алмай жою жөніндегі Дайындаушының қосымша міндеттемесі түсініледі.

3.  Бұйымның бұл түрі жөндеуге келмейді және сыну немесе техникалық проблемалар жағдайында, толтырылған 
кепілдік талоны болса, сату нүктелерінде ауыстырылуы тиіс.

4.  Бұйымды кепілдік мерзімі кезеңінде (1 жыл) ауыстырып беру, жаңа кепілдік мерзімді белгілеуге әкелмейді.

5.  Дайындаушы келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді орындамайды:

а) Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктер үшін арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, 
сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса;

б) Тұтынушыға тапсырылатын қысқаша нұсқаулық пен басқа құжаттамада баяндалған бұйымды пайдалану 
шарттары мен ережелері бұзылған жағдайда;

в) Егер бұйымда жөндеу әрекетінің іздері болса;

г) Егер ақаулық Дайындаушы көздемеген сыртқы құрылғыларды қосуға, бұйымның құрылмасының немесе 
сызбасының өзгеруінен туындаған болса;

д) Егер ақаулық дүлей күштің, жазатайым оқиғаның, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе 
абайсыз әрекетінен туындаған болса;

е) Егер ылғалдың, жоғары немесе төмен температураның әсерінен, коррозиядан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде 
заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсіп кетуінен туындаған зақымданулар 
анықталғанда.

6.  «HIPER Technology Ltd» HIPER өнімінің адамдарға, үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама түрде 
келтірген ықтимал зияны үшін, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау 
нәтижесінде болған жағдайда; сатып алушының (тұтынушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе 
абайсыз әрекеттері үшін өзін жауапкершіліктен босатады. Сондай-ақ «HIPER Technology Ltd» өзгерістер мен 
зақымданулар, деректер мен ақпараттың жоғалуы нәтижесінде тиісті мақсаттағы HIPER бұйымдарымен тікелей 
немесе жанама келтірілген ықтимал зиян үшін өзін жауапкершіліктен босатады.
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