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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt 
selle kasutusjuhendiga.  
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Katkematu toiteallikas (UPS): sisendite normaalse töö ajal pakub UPS ülepingekaitset 
ning sisepatarei laadimiseks vajalikku energiat. Kui sisendite töö on häiritud, varustab 
UPS seadmeid koheselt AC vooluga.                                                                          
(1). Mikroprotsessoritel baseeruv kontroll: minimaalne sõltuvus riistvarast, 
maksimaalne süsteemi paindlikkus ning optimaalne kasutuskindlus.  
(2). Automaatne võimsusega sobiv sagedusvalik. 
(3). Kõrgetasemeline patareilaadimine patarei täislaadimiseks ja selle kasutusea 
pikendamiseks.                                                                    
(4). Ülekoormuskaitse mõlemal reziimil.  

 
 
 
 

 
 

• Kontrollige et UPS ei oleks transportimisel vigastatud. Pakend on taaskasutatavast 
materjalist, viige see vastavasse konteinerisse.  

• Kontrollige et pinge oleks seadmele sobiv. Ühendage seadme tagapaneeli 
sisendvoolukaabel seinapistikuga.     

• Lisaseadmed ühendatakse UPS tagapaneelil asuvate pesadega.  
• Kui UPS on vooluallikaga ühendatud, vajutage selle voolulülitit 3 sekundi jooksul. 
Seejärel ühendage lisaseadmed (näiteks arvuti või monitor) elektrikaablite kaudu 
UPS tagaosas asuvate pesadega.   
Märkus: Arvuti ning monitori võib ühendada UPS kasutamiseks kaitsmena. Maksimaalne 
täielik energiakulu peaks olema maksimaalsest lubatust väiksem.  
Märkus: Vajutage UPS sisselülitamiseks selle voolulülitit. Seadme normaalse 
sisendvoolu korral süttib roheline LED.  
Märkus: Kui UPS seadet ei ole kasutatud vähemalt kolme kuu jooksul, laadige seda 
enne kasutamist vähemalt 6 tunni jooksul.  
Märkus: Seda konkreetset UPS mudelit ei saa pikemaks kasutusajaks ühendada välise 
patareiga.  
Märkus: Kui seadme tagapaneelil on olemas RS232 konnektor, leiate selle 
kasutamise kohta informatsiooni kaasasolevalt CD-lt. Kui teie mudelil RS232 
konnektor puudub siis CD pakendis lisatud ei ole.  
• Vajutage UPS välja lülitamiseks 3 sekundi jooksul selle voolulülitit.  
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‘BACKUP’ (aeglane alarm) 
Kui UPS töötab ‘BACKUP’ reziimil, edastab UPS kuuldava alarmi. Alarm peatub kui 
seade pöördub tagasi ‘LINE’ reziimi. Alarmi vaigistamiseks vajutage ‘BACKUP’ reziimi 
ajal voolulülitit.  
Märkus: ‘BACKUP’ reziimi alarm piiksub sagedusega üks piiks iga kaheksa sekundi kohta.  

 
‘LOW BATTERY’ (kiire alarm) 
Kui UPS töötab ‘BACKUP’ reziimil ja patarei tühjeneb (ca 20%~30%), edastab UPS 
kuuldava alarmina kiire piiksumise. Alarm kestab kuni UPS lülitub tühja patareiga välja 
või kuni taastatakse ‘LINE’ reziim. 
Märkus: alarm kõlab kiirusega iga 0.5 sekundi järel.                                             
Märkus: ‘LOW BATTERY’ oleku alarmi ei saa vaigistada. 

 
‘OVERLOAD’ (pidevalarm) 
Kui UPS töötab ülekoormusega (maksimaalne märgitud võimsus on ületatud), edastab 
UPS pidevalarmi ning lülitub seejärel automaatselt välja. Eemaldage liigsed 
seadmeühendused enne UPS seadme taas sisselülitamist.  

 

 
 
 
 
 
 

 

VEAOTSING 

ALARM 

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS 

UPS ei lülitu sisse Patareipinge alla 10V Laadige UPS vähemalt 6 
tundi 

UPS on pidevalt 
patareireziimil 

Voolujuhe lahti Kinnitage voolujuhe 

AC kaitse läbi põlenud Lähtestage AC kaitse 

Kaabli pinge liiga kõrge, 
liiga madal või katkenud 

Kasutage 
normaalvahemikku 

Varuaeg liiga lühike Patarei ei ole täis laetud Laadige UPS vähemalt 6 
tundi 

Pidev piiksumine Ülekoormus Eemaldage mõned 
lisaseadmed 

Patarei tühi Laadige patarei 

 



 

 

 

 

SISEND Pingevahemik 165V~280V 

Sagedus 50Hz +- 5Hz 

VÄLJUND Pinge (patarei) Simuleeritud sinusoid 195V~245V 

AVR AVR tõstab automaatselt väljundpinge 15% 
üle sisendpinge, kui nominaalsest -9% kuni 
-25%. AVR vähendab väljundpinge 15% 
alla sisendpinge, kui nominaalsest +9 kuni 
25%.    

Edastusaeg =< 10ms 

PATAREI Tüüp Suletud, hooldusvaba pliiaku 

Tavalaadimisaeg 10~12 tundi 

Kaitse Automaatne enesetest ja tühjakslaadimise 
kaitse, patareivahetuse indikaator 

Varuaeg 3~15 minutit (sõltuvalt arvuti koormusest) 

ALARM Patarei backup  
reziim 

Aeglane piiksumine (kord 8 sekundi 
jooksul) 

Patarei tühjeneb Kiire piiksumine (kord 0.5 sekundi 
jooksul) 

Ülekoormus        Pidev helialarm 

TÖÖKESKKOND Töökeskkond 0~400C, niiskus 0~95% mittekondenseeruv 

Müratase <40dBA (1 meeter seadmest) 
 

Tootjal on õigus tootmises olevat seadet muuta ja täiustada sellest eelnevalt teavitamata.  

 

 

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid 

prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse.  
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