GESTÃO DA PW-4105 UPS 1000
Informações do produto
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A: Botão Ligar/Desligar
B: A usar corrente CA: Verde permanente
A usar energia de pilha: Verde intermitente
C: Use corrente CA: indicador do nível de carga
A usar energia de pilha: indicador da
capacidade da pilha
D: Indicador de erro

E:
F:
G:
H:
I:
J:

J
Ligação de porta série
Disjuntor
Ventoinha de arrefecimento
Protecção de picos na linha de modem/telefone
Saída de CA
Entrada de CA

Descrição dos indicadores LED e alarmes audíveis
Indicador
-

Som
-

Saída
Não

A carregar
Sim

-

Um
sinal
sonoro
a cada 2
segundo
s
-

230 V

Sim

230 V

Sim

Utilização
normal

-

Um
sinal
sonoro
a cada
10
segundo
s
Um
sinal
sonoro
a cada
segundo

230 V

Não

A usar
energia de
pilha

Guarde os dados e desligue o computador.

230 V

Não

Bateria quase
sem carga

Guarde os dados imediatamente e desligue o
computador.

B
Verde
- Parado
B
Verde
Intermitent
e
B
Verde
- Pisca
rápido

Descrição
UPS
desligada
Bateria com
problemas
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Que fazer?
Ligue a UPS para utilização.
Substitua a bateria.
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D
Vermelho
- ON
(ligado)

mantém
um sinal
sonoro

Não

Não

sobrecarga da
UPS
Pouca
corrente na
bateria
Erro interno

Desligue alguns dispositivos e reinicie o
disjuntor. Desligue a UPS e aguarde 2
minutos. Depois, volte a ligá-la.
Não ligue mais dispositivos. Carregue a
bateria durante 8 horas ou substitua a bateria.
Contacte o representante.

Instalação

1

Desligue o computador

2

Ligue o cabo de corrente enrolado
Ligue o cabo de alimentação CA.
A UPS está a ser carregada
Recomendamos que carregue durante 8 horas antes
de utilizar a corrente da pilha!

3

Ligue o cabo série

4

Ligue a UPS
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Ligue o computador

6

Coloque o CD-ROM no PC

PT

7

Instale o software

8

Seguinte (Next)

Entrada
511C1-01220-0100-478DF2A

9

escreva exactamente o mesmo

Seguinte (Next)
Siga as instruções do ecrã para Terminar (Finish).
Reinicie o sistema quanto terminar
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Faça clique com o botão direito sobre o ícone
barra de tarefas
Inicie o Monitor
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A UPS é automaticamente detectada

até que não esteja mais visível
Clique em
Clique em LINE-INT para ver o estado da UPS

12

Leia o manual no CD para detalhes

Terminar
Protecção da linha eléctrica

Ligue a linha de entrada do telefone a ‘IN’
Ligue um cabo telefónico de ‘OUT’ ao modem
A UPS não disponibiliza função de marcação!
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Lembretes
Descarregue totalmente e, depois, recarregue a bateria a cada 3 meses para uma vida útil mais longa.
O tempo para cópias de segurança da UPS depende dos dispositivos ligados e das condições da bateria.
As baterias têm características de auto-descarga. Pode acontecer que a capacidade da bateria já esteja
baixa quando é desembalada. Carregue a UPS durante 8 horas antes de a utilizar como fonte de
alimentação.
Se a UPS não for encontrada no software, leia o anexo D no manual que está no CD.
Repor o disjuntor: (1) desligue alguns dispositivos da UPS; (2) empurre o botão.
Substituir a bateria: Caso seja necessário,

PT
Desligar a corrente

Abrir o painel frontal

Remover a tampa

Extrair os cabos da
bateria
Recolocar bateria

Se tiver algum problema, visite www.trust.com/14303 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.
Especificações técnicas
Tipo de UPS
Capacidade de saída
Entrada

UPS de linha interactiva
1000 VA/600 W
230 VAC
170 ~ 280 VAC
47-63 Hz
230 VAC
50 a 60 Hz
+/- 1 Hz
Máx. 150
6.500 A
Menos de 3 ms
CSB GP1270(F2), 12V/ 7AH
2 peças
38 ~ 70
8 horas a 90% após descarga total

Intervalo de voltagem
Frequência

Saída

Frequência
Regulação da frequência
Protecção de picos de corrente [J]
Pico máximo de corrente [Amp]
Tempo de transferência (típico)
Tipo e número da bateria
Bateria

Ambiente

Tempo de suporte (min.)
Tempo de carga
Ambiente de trabalho

0 – 40° C, 0-90% de humidade relativa

Nível de som

< 40 dB
13,8 kg

Peso
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Segurança
• Esta UPS gera fugas de corrente inferiores a 0,5mA, utilize de forma confortável.
• A soma destas fugas de corrente da UPS e dos equipamentos a ela ligados não deve exceder os 3,5mA.
• Não abra nem repare este dispositivo
• Antes de limpar o dispositivo, desligue a ficha de corrente da tomada de alimentação.
• Mantenha este dispositivo longe de líquidos como a água.
• Não utilize este dispositivo em combinação com itens não relacionados com computadores, tais como
equipamento médico, fornos microondas, aspiradores, etc.
• Certifique-se de que a UPS está colocada numa superfície firme, como a secretária ou o chão.
• Use SEMPRE a UPS com ligação à terra.
• Não ligue tomadas múltiplas à UPS.
• Nunca cubra a UPS para evitar sobreaquecimento. Mantenha a UPS fora do alcance de fontes de
aquecimento como o sol, aquecedores, etc.
• As saídas têm voltagem elevada, mesmo quando o dispositivo está desligado.
• Mantenha a UPS a pelo menos 20 cm do seu monitor.
• Não exponha a bateria a chamas. Pode causar a explosão da bateria.
• Nunca faça furos na bateria.
• A bateria não deve ser aberta nem danificada. Se a bateria for aberta ou danificada, o electrólito pode ser
libertado, causando danos à pele, aos olhos e ao ambiente.
• Quando a bateria estiver vazia, pergunte às autoridades locais onde a descartar.
• Após algum tempo, a ventoinha da UPS pode ficar com pó, remova a ficha de corrente CA e desligue a
UPS, depois escove suavemente para limpar o pó, para obter uma melhor ventilação da UPS e uma vida útil
alargada.
• Não insira qualquer objecto na ventoinha quando esta está a rodar, porque pode causar a quebra da
ventoinha, ou a danificar a UPS, ou a danificar o objecto inserido.
• Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias
aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14303/ce
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para obter mais
informações, consulte www.trust.com/warranty
• A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust
International B.V.
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