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  KASUTUSJUHEND   
 

Toote tutvustus 

1. Voolulüliti 

2. AC reziim: roheline tuli 

3. Patareireziim: vilkuv kollane tuli 

4. RikkeLED: punane tuli 

5. UPS olekuLED: AC reziim: roheline tuli 

patareireziim: vilkuv roheline tuli 

6. AC reziim: näitab koormustaset 

patareireziim: näitab patareimahtuvust 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Väljundipunktid 

2. AC väljund 

3. Kaitselüliti 

4. Ülepingekaitse 

5. USB port 

 
 
 
 

 
 

 
Eestvaade 

 
 
 
 

 
Tagantvaade 

Märkus: kontrollige enne paigaldamist et seade ei oleks transpordil vigastatud.  

Hoiatus: ärge ühendage UPS seadmega kunagi laserprinterit või skännerit, see võib seadet rikkuda.  
 

 
 

Paigaldamine ja hoiustamine 

Paigaldage UPS kohta mis ei oleks tolmune, ning kus on tagatud piisav õhu liikumine (vt joonis allpool). 

Paigaldage UPS vähemalt 20cm kaugusele teistest seadmetest. Ärge kasutage seadet kui temperatuur või 

niiskus on väljaspool lubatud kasutuslimiiti (vt tehnilised andmed).  
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UPS ühendamine ja laadimine 

Ühendage AC sisendkaabel voolupistikuga. Parimaks kasutustulemuseks laadige seadet enne selle 

esmakordset kasutamist vähemalt kuue tunni jooksul.  

Seadmete ühendamine 

Ühendage seadmed UPS tagaosas asuvate väljunditega. Lülitage UPS voolulüliti sisse. UPS seadmega 

ühendatud lisaseadmed on UPS seadme poolse kaitsega.  

Kommunikatsioonikaabel (ainult USB pordiga mudelid)  

UPS seadme automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks ning selle olekumonitooringuks ühendage UPS seade 

USB kaabli kaudu arvutiga. Laadides alla vajaliku monitooringutarkvara,  saate nüüd seadme olekut arvuti 

kaudu jälgida ja määrata.  

UPS seadme sisse ja välja lülitamine 

Vajutage seadme sisse ja välja lülitamiseks selle voolulülitit.  

Tarkvara allalaadimine ja installeerimine 

- Laadige tarkvara aadressilt: http://www.power-software-download.com 

- Klikkige ViewPower tarkvaraikoonile ning valige operatsioonisüsteem 

- Järgige installeerimisel ekraanil kuvatavaid juhiseid 

- Peale arvuti restarti kuvatakse monintooringutarkvara kella läheduses, oranzi värvi pistiku ikooniga  

- Kasutajanimi ja salasõna:                                  

Kasutajanimi: administrator 

Salasõna: administrator 

Patarei garantii kehtib 6 kuud 
 

Ohutusnõuded:  

Seadet on lubatud avada ja parandada ainult selleks 

kvalifitseeritud tehnikul. Ärge üritage seadet iseseisvalt 

avada- elektrilöögi oht! Kui seadme töös esineb probleeme 

või see on vigastatud, ühendage see koheselt vooluvõrgust 

lahti. Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest.  

Hooldus: 

Kasutage puhastamiseks ainult kuiva lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid.  
 
Garantii: 

Seadme garantii muutub kehtetuks kui seadet on avatud või muudetud, või kui kahjustused on põhjustatud 

seadme ebakorrektsest kasutamisest.  

Üldinformatsioon: 

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

Kõik kasutatavad logod, brändid ja tootenimetused on nende omanikele kuuluvad kaubamärgid.  

Hoidke kasutusjuhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  
 
Keskkonnakaitse: 

 

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse 

kogumispunktidesse.  

http://www.power-software-download.com/
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Vastavusdeklaratsioon  

 
Tootja,  

Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch 

The Netherlands 

Tel: 0031 73 5991055 

E-mail: info@nedis.com 
 

Kinnitab et toode:  

 
Tootemark: KÖNIG ELECTRONIC 

Mudel: CMP-UPS650VAL, 
CMP-UPS1000VAL, CMP-UPS2000VAL 

 
Kirjeldus: Katkematu toiteallikas 

 
Vastab järgnevatele standartitele:EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2006, 

EN61000-3-3:2008, EN62040-1-1:2003, EN62040-2:2006, IEC60950-1:2001, IEC61000-4-

2:2001, IEC61000-4-3:2002, IEC61000-4-4:2004, IEC61000-4-5:2005, IEC61000-2-2:2002 

EU Direktiivid: 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2005/717/EC, 2005/747/EC, 2006/95/EC 

 
‘s-Hertogenbosch, 22-4-2011 

Mrs. J. Gilad  

Ostujuht  
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