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Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea produsului.

1 Indicatii de siguranta

Pentru a utiliza dispozitivul in siguranta va rugam sa respectati urmatoarele indicatii:

dispozitivul este destinat utilizarii in sistemele de calculatoare si internet, nu pentru 
aparate de sustinere a vietii sau alte echipamente speciale importante

va rugam sa nu utilizati dispozitivul in conditii de tensiune foarte mare

nu incercati sa desfaceti carcasa dispozitivului. Daca trebuie schimbata bateria interna 
va rugam sa contactati  un service autorizat

daca s-a produs un incendiu in apropierea dispozitivului utilizati un stingator cu pulbere 
pentru a-l stinge. Utilizarea unui stingator cu lichid poate duce la socuri electrice.

daca dispozitivul se comporta anormal scoateti-l din priza imediat si contactati furnizorul

2 Functii principale

Sursa de alimentare neintreruptibila: protejati-va datele printr-o sursa de alimentare 
de siguranta dotata cu baterie de rezerva

Control din microprocesor: datorita ultimelor tehnologiii in materie de software 
dispozitivul reduce rata erorilor de functionare

Ecran LCD si avertizari sonore: dispozitivul va avertizeaza atat sonor cat si vizual in 
cazul unui nivel scazut al bateriei, in cazul trecerii la alimentarea de pe baterie sau in 
cazul supraincarcarii

Baterie de inalta  calitate: dispozitivul utilizeaza o baterie sigilata cu acid de plumb ce 
nu necesita intretinere si ofera o perioada de utilizare indelungata 

Verificare automata: odata pornit, dispozitivul realizeaza o verificare a starii de 
incarcare a bateriei

Reglare automata a tensiunii de intrare: dispozitivul corecteaza tensiunea de intrare 
atat atunci cand este prea mica cat si atunci cand este prea mare, fara a consuma din 
baterie, asigurand autonomie maxima in timpul unei pene de curent

Protectie la variatii de tensiune: dispozitivul va protejeaza electronicele in cazul unei 
variatii de tensiune

Incarcare automata a bateriei: dispozitivul incarca automat bateria atunci cand se 
incheie pana de curent 
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Nivel baterie:
arata nivelul curent de 
incarcare a bateriei

Ecran LCD

3 Descriere panou frontal

Mod de funtionare 
normal

Buton
pornire/oprire:
tineti apasat timp de 4 
sec pentru a porni 
/opri dispozitivul

Tensiune de iesire

Supraincarcare:
indicatorul apare pe ecran iar 
dispozitivul va emite un sunet 
de alarma timp de 30 sec.

Baterie:
indicatorul apare pe ecran 
atunci cand UPS-ul trece pe 
baterie sau este in testare. 
Dispozitivul va emite cate un 
beep la fiecare 4 sec.

4 Descriere panou spate

Priza iesire:
conectati dispozitivul 
electronic dorit sau un 
p re l ung i t o r  pen t r u 
alimentarea mai multor 
echipamente

Intrare retea telefonie:
conectati aici linia de 
telefonie fixa

Siguranta fuzibila:
siguranta inclusa de 
3A ajuta la evitarea 
defectiunilor cauzate 
de scurtcircuite sau 
supraincarcare.

Stecher alimentare:
conectati stecherul la 
reteaua de 220V

Iesire retea telefonie:
conectati telefonul fix / 
fax-ul / modemul dv.
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5 Instructiuni de instalare

Verificare produs: verificati dispozitivul imediat ce il achizitionati, sa nu aiba urme de 
loviri sau alte defecte. Ambalajul este reciclabil astfel incat il puteti reutiliza sau arunca 
dupa cum va convine.

Pozitionare: asezati UPS-ul intr-o zona ventilata ferita de razele directe ale soarelui sau 
praf excesiv. Nu utilizati dispozitivul in zone cu umiditate sau temperaturi in afara 
intervalului prezentat in tabelul cu specificatii tehnice

Alimentare: introduceti stecherul de alimentare a dispozitivului la o priza de 220V

Incarcarea bateriei: bateria dispozitivului se va descarca putin in perioada de 
depozitare sau de transport. Aceasta se va incarca complet in 8 ore de functionare 
normala a UPS-ului. Nu va asteptati la autonomie maxima in primele cicluri de incarcare 
a bateriei, aceasta necesita cateva incarcari de formatare.

Conectati echipamentele electronice ce doriti sa le protejati: conectati la priza de 
iesire echipamentele electronice dorite

ATENTIE: nu conectati niciodata o imprimanta laser/plotter impreuna cu un calculator la 
UPS, deoarece acestea consuma foarte mult si puteti supraincarca UPS-ul.

6 Instructiuni de utilizare

Pornire dispozitiv: dupa ce ati introdus stecherul de alimentare al UPS-ului intr-o priza 
de 220V apasati butonul de pornire/oprire timp de 4 sec pentru a porni dispozitivul. Veti 
auzi un sunet scurt de confirmare. UPS-ul va realiza o testare de fiecare data cand este 
pornit.

Oprire dispozitiv: apasati butonul de pornire/oprire timp de 4 sec pentru a opri 
dispozitivul. Veti auzi un sunet scurt de confirmare.

Autotestare: in modul normal de functionare apasati scurt butonul de pornire/oprire 
pentru a efectua verificarea bateriei. In timpul testarii UPS-ul va functiona pe baterie, 
astfel incat indicatorul bateriei si cel de supraincarcare vor fi afisate pe ecran.

Alimentare de siguranta: cand UPS-ul functioneaza pe baterie, indicatorul bateriei si 
cel de supraincarcare vor fi afisate pe ecran  si veti auzi cate un beep la fiecare 4 sec. 
UPS-ul revine la modul normal de functionare la finalul penei de curent. Apasati scurt 
butonul de pornire/oprire pentru a dezactiva beep-urile de avertizare.
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Baterie scazuta: cand UPS-ul functioneaza pe baterie aceasta se va descarca treptat. 
UPS-ul va emite beep-uri rapide daca bateria se descarca complet, dupa care se va 
inchide automat.

Supraincarcare: cand UPS-ul este supraincarcat pe ecran va aparea indicatorul 
corespunzator si se va auzi un sunet de alarma timp de 30 sec. Deconectati 
echipamentele neesentiale pentru a indeparta supraincarcarea.

Tensiune de intrare anormala: UPS-ul va emite un sunet de avertizare timp de 5 sec.

7 Instructiuni de intretinere

In mod normal de utilizare, bateria va functiona pana la 3 ani, in functie de numarul de 
incarcari si descarcari suferite

Daca bateria nu se mai incarca inseamna ca trebuie sa o schimbati apeland la un service 
specializat

Daca nu utilizati UPS-ul un timp mai indelungat bateria se va descarca treptat, astfel 
incat va recomandam reincarcarea acesteia la fiecare 3 luni, pentru a nu se deteriora.

Daca s-a depus praful in priza de iesire va rugam sa o curatati cu o carpa uscata inainte 
de utilizarea UPS-ului

Deconectati dispozitivul de la reteaua electrica daca nu il utilizati un timp mai indelungat

Pentru a schimba siguranta fuzibila, in cazul in care aceasta se arde, mai intai trebuie sa 
opriti dispozitivul apoi sa scoateti siguranta din locasul special de pe panoul din spate. 
Aveti grija ca siguranta noua sa fie de aceeasi valoare cu cea initiala, pentru a evita 
defectiuni ale echipamentului.

8 Probleme si solutii

UPS-ul nu porneste
- apasati butonul de pornire mai lung
- posibila problema de la placa de baza, contactati un service autorizat

UPS-ul functioneaza tot timpul de pe baterie
- cablul de alimentare nu este conectat corespunzator
- siguranta fuzibila este arsa: inlocuiti siguranta
- tensiunea de intrare este prea mica, prea mare sau este pana de curent
- posibila problema de la placa de baza, contactati un service autorizat

UPS-ul emite un sunet continuu
- supraincarcare: deconectati echipamentele neesentiale 

Perioada de functionare pe baterie este prea scurta/bateria se descarca prea repede
- inlocuiti bateria
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9 Specificatii tehnice

Intrare:

Tensiune

Frecventa 

Iesire:

Tensiune 

Frecventa

Tip unda

Putere

Baterie:

Tip 

Capacitate 

Timp backup

Durata reincarcare

Protectie:

Supraincarcare

Baterie slaba

Scurtcircuit

Temperatura de utilizare

Umiditate 

Nivel sunet alarma

Dimensiuni

Greutate

 

160 ~ 275 VAC

50 Hz

220 V ± 10%

50 Hz ± 0.5 

Sinusoida modificata

390 W / 650 VA

Cu plumb acid

12 V / 7 Ah

~ 8 minute 

(utilizare la jumatate din capacitate )

~ 8 ore

Oprire automata a semnalului de iesire 

si avertizare sonora 30 sec

Oprire automata a semnalului de iesire

Oprire automata a semnalului de iesire 

si avertizare sonora 30 sec

-5 ~ +40 °C

10 % ~ 90 % RH fara condens

≤ 45 dB

330 x 85 x 155 mm

6.5 kg
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