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Kérjük olvassák el figyelmesen ezt a kézikönyvet mielőtt használnák a terméket..

1 Biztonsági jelzések

Ahhoz, hogy ezt a készüléket biztonságosan használja, kérjük tartsák be az alábbi 
utasításokat:
ezt a készüléket számítógépes rendszerek és internetre céljára használják, nem pedig  
életfenntartó készülékek vagy más fontos különleges berendezések számára.

kérjük ne használják a készüléket magas feszültségi feltételek mellett 

ne próbálják kinyitni a készülék dobozát. Ha ki kell cserélni a belső akkumulátort kérjük 
forduljanak egy szakosított szervízhez.

ha tűz keletkezett a kézülék közelében használjanak egy tűzoltó készüléket, hogy 
eloltsa. E gy folyékony tűzoltó készülék használata áramütést okozhat.

ha a készülék nem jól működik, huzza ki rögtön a foglalatból és vegye fel a kapcsolatot a 
szolgáltatóval.

2 Főbb jellemzők

Szünetmentes tápegység: Védje meg az adatait egy biztonsági áramforrással, amely 
egy belső tartalék akkumulátorral rendelkezik.

Mikroprocesszoros vezérlés: a legújabb szoftver technólógiának köszönhetően a 
készülék csökkenti meghibásodás arányát.  

LCD képernyő és  hangi figyelmeztetések : a készülék figyelmeztet úgy vizuálisan 
mint hangilag ha az akkumulátor szintje alacsony, ha túlterhelés alatt van vagy ha áttér 
elemtöltési működésbe.

Jó minöségű akkumulátor:Ez a készülék egy ólom-savos akkumulátort használ, 
amely nem igénnyel karbantartást és egy hosszú élettartalmat igér. 

Automatikus ellenőrzés: miután elindult a készülék  ellenőrze az akkumulátor töltési 
állapotát.

Automatikus beállítás a bemeneti feszültségnek: a készülék ellenőrzi a feszültségi 
bemenetet amikor ez nagyon kicsi és amikor nagyon nagy, anélkül, hogy az 
akkumulátort fogyasztaná, igérve egy maximális önállóságot egy rövidzárlat esetén.

Feszültségingadozás elleni védelem: a készülék megvédi az elektronikát egy 
feszültségingadozás esetén.

Akkumulátor automatikus feltöltése: a készülék automatikusan feltölti az 
akkumulátort, miután befejeződik az áramszünet. 
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Akkumulátor szintje:
megmutatja az akkumulátor 
jelenelgi szintjét

LCD képernyő

3 Előlap leírása

Üzemmód

Elindjtás/lezárás
gomb:
tartsák 4 ms. , hogy 
el indítsa / lezárja a 
készüléket.

Kimeneti feszültség

Túlterhelés:
Jelzőfény megjelenik a képernyőn 
és a készülék egy riasztói hangot 
fog leadni 30 másodpercig

Akkumulátor:
Jelzőfény megjelenik a képernyőn 
amikor az UPS elemtöltésre tér át 
vagy tesztelési módban van. A
készülék 4 másodpercenként fog 
sípolni.  

4 Hátlap leírása

Kimeneti foglalat:
csatlakoztassa a kivánt 
elektronikai készüléket  
vagy egy hosszabítót  
hogy több készüléket 
feltötlsön.

V e z e t é k e s  t e l e f o n 
bemenete: csatlakoztassa a 
vezetékes telefont

Bíztosíték:
3A mellékelt biztosíték  
segít elkerülni az okozot 
m e g h i b á s o d á s t 
r ö v i d z á r l a t  v a g y 
túlterhelés esetén.

Stekker  töltése:
csatlakoztassa a stekkertt  
220V hálózathoz

Vezetékes telefon kimenete:
csatlakoztassa a vezetékes 
telefont az Ön módemjéhez.
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5 Telepítési utasítás

Termék ellenőrzése: ellenőrizze a készüléket amiután megvásárolták, hogy ne legyen 
megütve vagy más meghibásodása legyen.A csomagolás újrahasznosítható így újra 
tudják hasznositani vagy eldobni ahogy Ön kivánja.

Elhelyzés: Helyezze az UPSt egy jó szellőző helyre és ne legyen közvetlenül napfény 
közelében vagy túlzott porral legyen tele. Ne használják a készüléket nedves helyeken 
vagy  a műszaki táblázatban levő hőmérséklet intervallumon kivül.

Töltése: helyezze be a készülék töltési stekkerjét egy 220V foglalatba. 

Akkumulátor feltöltése: az akkumulátor készüléke kevésbé fog lemerülni amikor ez 
tárolva van vagy amikor  szállítják. Ennek rendesen töltési ideje 8 óra Ne számítsanak 
maximális önállóságra az akkumulátor első ciklusákor amikor töltöjük, ehhez szükséges 
pár formázási töltés.

Csatlakoztassa az elektronikai berendezéseket, amelyeket meg szeretné védeni: 
csatlokztassa egy kimeneti foglalathoz a kivánt elektronikai berendezéseket.

FIGYELEM: ne csatlakoztasson soha  laser/plotter nyomtatót együtt a számítógéppel 
az UPShez , mivel ezek sokat fogyasztanak és túlterhelni fogják az UPSt.

6 Használati útmutató

Készülék elinditása: amiután behelyezte az UPS töltési  stekkerét egy 220V foglalatba 
nyomja meg 4 másodpercig az elindítási/lezárási gombot, hogy elindítsa a készüléket . 
Egy rövid megerősítési hangot fognak hallani. Az UPS mindig el fog végezni egy tesztet 
amikor elindul.

Keszülék leállítása:nyomja meg 4 másodpercig az elindítási/lezárási gombot, hogy 
leállítsa a készüléket.Egy rövid megerősítési hangot fognak hallani.

Önellenőrzés normál működési módban, nyomják meg röviden az elindítási/lezárási 
gombot,hogy ellenőrizze akkumulátort. Tesztelés közben az UPS elemtöltési módban 
fog működni, így az akkumulátor jelzőfény és a túlterhelési meg fog jeleni a képernyőn.  I

Biztonsági töltés: amikor az UPS elemről működik , az akkumulátor jelzőfény és a 
túlterhelési meg fog jeleni a képernyőn és 4 másodpercenként egy rövid sjpolást fog 
hallani . UPS rendes működési módba lép az áramszünet után. Nyomja meg röviden 
az elindítási/lezárási gombot, hogy kikapcsolja a figyelmeztetési sípolást.
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Alacsony akkumulátor: amikor az UPS elemről működik ez lassan le fog merülni .   UPS
gyors sípolást fog jelezni ha ez teljesen lemerül ezután pedig automatikusan lezárul. 

Túlterhelés: amikor az UPS túl van terhelve a képernyőn a megfelelő jelzőfény fog 
megjeleni és egy riasztóhangot fognak hallani 30 másodpercig. Kapcsolja ki a nem 
fontos berendezéseket, hogy ne legyen túlterhelve a készülék.

Rendellenes bemeneti feszültség: UPS egy figyelmeztetési hangot fog leadni 5 
másodpercig.

7 Karbantartási utasítások

Rendes használati módban, az akkumlátor élettartama 3 év,ez a feltötéstől és al 
lermerüléstől függ.

Ha az akkumulátor már nem töltődik, ezt azt jelenti, hogy ki kell cserélni, forduljon ebben 
az esetben egy szakosított szervízhez.

Ha már nem használják az UPSt már több ideje ez lassan le fog merülni, ezért javasoljuk, 
hogy töltse fel háromhavonta, hogy ne hibásodjon meg.

Ha a kimeneti foglalatba por keletkezett, kérjük tisztítsák meg egy száraz ronggyal, 
azelőtt , hogy elindítsák a készüléket. 

Kapcsolja ki a készüléket az elektronikai hálózatból ha már ezt nem használják több 
ideje 
Hogy kicserélje a biztosítékot abban az esetben ha ez leégett , elöszőr kapcsolja ki a 
készüléket, majd vegye ki a biztosítékot a hátlapban levő réséből. Figyeljenek arra, hogy 
az új biztosíték olyan legyen mint a régi, hogy ne hibásodjon meg a berendezés. 

8 Problémák és megoldások

UPS nem indul
- nyomja meg hosszasan az elindítási gombot
- a lehetséges probléma az alaplap lehet , vegyék fel a kapcsolatot a szervízzel

UPS folyamatosan működik az elemről
- a tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva
- biztosték leégett:cserélje ki a biztosítékot 
- bemeneti feszültség nagyon kicsi vagy nagyon nagy vgy áramszünet van.
- a lehetséges probléma az alaplap lehet , vegyék fel a kapcsolatot a szervízzel

UPS folyamatosan hangot ad le
- túlterhelés: kapcsolja ki a nem fontos berendezéseket  

Működési idő nagyon kicsi, az akkumulátor hamar lemerül
- cserélje ki az akkumulátort
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9 Műszaki adatok

Bemenet:

Feszültség

Frekvencia 

Kimenet:

Feszültség 

Frekvencia 

Hullámtípus

Erőteljesítmény

Akkumulátor:

Típus 

Kapacitás

Backup idő

Újratöltési idő

Védettség:

Túlterhelés

Alacsony akkumulátor

Rövidzárlat

Üzemi hőmérséklet

Páratartalom

Riasztóhang szintje

Méretek

Súly

 

160 ~ 275 VAC

50 Hz

220 V ± 10%

50 Hz ± 0.5 

módosított szinóid

390 W / 650 VA

Ólom-sav

12 V / 7 Ah

~ 8 perc 

(ha fél kapacitással működik )

~ 8 óra

Automatikus megállítása a kimeneti jelnek 

és 30 másodperces hangi figyelmeztetés

Automatikus megállítása a kimeneti jelnek

Automatikus megállítása a kimeneti jelnek 

és 30 másodperces hangi figyelmeztetés

-5 ~ +40 °C

10 % ~ 90 % RH nem kondenzálódó

≤ 45 dB

330 x 85 x 155 mm

6.5 kg
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