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Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de ‘ENERGY PROTECTOR 400‘.
Enige ervaring met de computers is voor deze installatie niet noodzakelijk.
Bij twijfel raadpleeg een van de Trust Customer Care Centers.
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Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
- Haal de stekkers uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
Gebruik geen vloeibare of spuitbussen met schoonmaakmiddelen. Neem het
apparaat af met een vochtige doek.
- Gebruik dit apparaat niet in vochtige ruimtes zoals badkamers, kelders of
zwembaden.
- Zorg ervoor dat de UPS op een stevige ondergrond staat, bijvoorbeeld uw bureau
of de grond.
- Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Zet dit apparaat niet op een
plek waar de kabel kan slijten door lopen.
- Steek nooit voorwerpen in de sleuven aan de buitenzijde van de UPS. U kunt
onderdelen raken die onder spanning staan. Dit kan brand of elektrische
schokken veroorzaken.
- Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Wanneer u de behuizing opent of
weghaalt, kunt u per ongeluk onderdelen raken waar spanning op staat.
Dit apparaat mag alleen onderhouden worden door speciaal daarvoor opgeleide
mensen.
- De uitgangen kunnen onder hoge spanning staan, ook als het apparaat is
uitgeschakeld.
- Vervang een doorgebrande zekering alleen door een zekering van hetzelfde type
of waarde. Dit om kans op schade te voorkomen
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en
laat u het apparaat repareren door speciaal daarvoor opgeleide mensen:
Het snoer of de stekker is beschadigd;
Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
Het apparaat levert duidelijk slechtere prestaties.
ACCU:
Laat de accu alleen vervangen door speciaal daar voor opgeleide mensen.
De accu mag niet worden opengemaakt of beschadigd. Er kan dan elektrolyt
vrijkomen, wat schadelijk is voor huid, ogen en milieu.
Stel de accu niet bloot aan vuur. Dit om een ontploffing te voorkomen.
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Installatie

3.1

Aansluiten

Let op:
1

Zet de computer uit alvorens het product aan te sluiten.
Stroomingang voor netvoeding

2

Stroomuitgang voor apparatuur

3

Zekeringhouder

4

Telefoon/modem aansluiting in

5

Telefoon/modem aansluiting uit

Tabel 1: aansluiten
Zie figuur 1.
1.

Sluit uw apparatuur aan op de stroomuitgang (2) van de UPS.

2.

Sluit uw netsnoer aan op de stroomingang (1) van de UPS.

3.

Verbindt het netsnoer met het stopcontact.

4.

Verbindt de telefoon/modem aansluiting IN (4) met de telefoon contactdoos.

5.

Sluit de telefoon/modem kabel van uw telefoon/modem aan op de
telefoon/modem aansluiting UIT (5) van de UPS.

6.

Nu is uw apparatuur beveiligd tegen overspanning en uitval.

3.2

Bediening

1

AAN / UIT knop

2

Indicatie LED voor ‘normaal gebruik’ (groen). Deze
brandt indien er voldoende netspanning is en de
accu geladen wordt.

3

Indicatie LED voor ‘Accuspanning’ (geel). Deze
brandt indien er geen netspanning meer is en uw
apparaten door de UPS gevoed worden.

4

Indicatie LED voor ‘Accu leeg’ (rood). Deze brandt
als de accu leeg is of als de accu vervangen dient
te worden als deze defect is.

Zie figuur 2.
Let op:

2

De accu laadt op als u de stekker in het stopcontact steekt .
Laad de accu eerst 4 uur op voor u hem gebruikt.
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3.3

Controle na Installatie

Let op:

Op www.trust.com/13163 staat de F.A.Q voor kleine vragen en
oplossingen.

U kunt de UPS testen door de netstroom kabel af te koppelen (doe dit wel nadat de
UPS meer dan 4 uur heeft staan laden).

4

Probleem oplossen
Werkwijze
1.
2.

Lees onderstaande oplossingen
Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op
internet (www.trust.com/13163)
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Klacht

Mogelijke oorzaak

Oplossing

UPS staat niet
aan,
signaallampje
brandt niet.

Aan / Uit knop niet of niet
of te kort ingedrukt.

Houdt de Aan / Uit knop langer
dan 3 seconden ingedrukt

Accuvoltage is te laag.

Laad de UPS opnieuw op.

Netsnoer zit los.

Sluit uw netsnoer goed aan.

Zekering is doorgebrand.

Vervang de zekering.

Netspanning is te hoog,
te laag of uitgevallen.

Dit is normaal. Indien dit
langere tijd duurt, neem dan
contact op met de
elektriciteitsmaatschappij.

Backup-tijd is te
kort.

Accu is niet volledig
geladen.

Laad de UPS opnieuw op.

Continue
piepsignaal.

Zware belasting.

Ontkoppel de minder
belangrijke apparaten.

Accuvoltage is te laag.

Laad de UPS opnieuw op.

Accu is leeg.

Laad de UPS geheel op. Indien
dit niet werkt, dient u de accu
te vervangen.

UPS blijft in
accumodus.

Rode LED
brandt.
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Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem
dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van
deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in
ieder geval bij de hand te hebben:
•
Het artikelnummer, in dit geval: 12275;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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Technische Specificaties

Ingangsspanning

165 VAC - 280 VAC

Frequency

50 Hz +/- 5%

Uitgangsvermogen [VA]

400

Batterijsoort

Lead-acid maintenancefree

Batterijcapaciteit

7 Ah

Oplaadtijd

8 uur

Piekstroom bescherming [KJ]

0,320

RFI filter

Ja

Aantal uitgangen
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