
Uživatelský návod zdroje EA

Seznámení s UPS a bezpečnostní pokyny:
– před použitím by se měly baterie nabíjet nejméně 12 hodin
– po vybití baterií, nebo skladování UPS po delší dobu než 6 měsíců nechte baterie nabíjet 12 hodin
– UPS je navržen pro zátěž, jako jsou počítače monitory apod. Nepřipojujte citlivou zátěž jako třeba motory, 

ledničky, pračky apod.
– je běžné, že povrch UPS se při provozu zahřívá na teploty kolem 50°C
– nepřetěžujte úmyslně UPS
– v žádném případě neodstraňujte kryt UPS. Veškerý servis jako je oprava, čištění UPS a výměna baterií musí 

provádět servisní technik
– zkrat uvnitř UPS může zničit UPS a mohl by způsobit požár. Neodkládejte žádné nádoby s tekutinami na UPS ani

v okolí
– pokud se zařízení chová neobvykle, ihned jej odpojte od napájení
– ujistěte se, že v prostřední ve kterém bude ups pracovat nehrozí:

– špatná cirkulace vzduchu
– přítomnost hořlavých plynů, žíravin, nebo velkého množství prachu
– teploty mimo rozmezí 0°C~40°C, a nebo vysoká vlhkost(nad 90%)
– přímý kontakt se slunečním zářením, nebo blízkost nějakého zdroje tepla
– vibrace
– venkovní prostředí (mimo venkovní UPS)
– použití kapalinových hasících přístrojů 

Poznámka: umístěte zásuvky poblíž UPS, aby bylo v případě potřeby možno co nejrychleji odpojit UPS od zařízení

První zapnutí UPS:
ideální je spustit UPS nejprve bez zátěže. Připojte napájecí kabel a zdroj se spustí do bypass módu(na výstupu 

už je napětí ale není zálohováno)a provede automatický test, během několika vteřin se zdroj sám  spustí a je připraven 
zálohovat. V této chvíli můžete začít připojovat zařízení, které chcete chránit.

UPS umí startovat i bez sítě, stiskněte na chvíli dvě tlačítka, u kterých je napsáno ON (ENTER a ŠIPKA doleva), 
v této chvíli se zdroj nastartuje. Pro připojení napájení postupujeme jako při obyčejném startu UPS.
Vypnutí UPS:

Stisknutím dvou tlačítek, u kterých je napsáno OFF (ŠIPKA DOLEVA a ŠIPKA DOPRAVA) na dobu cca 3 vteřiny 
se UPS přepne do bypass módu, pokud jej chcete vypnout úplně, tak stačí odpojit napájecí kabel.

Uskladnění UPS:
Pokud víte,že UPS nebude několik následujících měsíců používán, tak jej před uskladněním důkladně 

nabijte(24Hod). Při dlouhodobém uskladnění opakujte proces nabíjeni alespoň každých 6 měsíců. Životnost baterií je 
maximálně 5let.

Baterie:
Je vhodné občas nechat běžet UPS z baterií i se zátěží, aby se otestoval stav baterií a udržely se v co nejlepší 

kondici, je dobré UPS nechat zálohovat až do vybití baterií, pokud je to možné s danou zátěží a pokud tento test nenaruší
běžný provoz.
Když je doba zálohování podezřele krátká nebo téměř nulová, pravděpodobně je potřeba vyměnit baterie.

Dálkové ovládání:
Na objednávku lze zdroj vybavit dálkovým ovládáním (DO), schéma zapojení je na druhé straně příručky. Tlačítka

SB1 a SB2 musí být provedena jako dvoupólová.
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