PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT
Ürün bilgileri
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E: Seri bağlantı noktası
F: Devre kesici
G: Soğutma fanı
H: Modem/Telefon hat gerilimi dalgalanma
koruması
I: AC çıkış
J: AC giriş

A: Aç/Kapa anahtarı
B: AC (Dalgalı Akım) gücü kullanımı: devamlı yeşil
yanar
Pil gücü kullanımı: yeşil yanıp söner
C: AC (Dalgalı Akım) gücü kullanımı: yük seviyesini
gösterir
Pil gücü kullanımı: pil kapasitesini gösterir
D: Hata göstergesi
LED göstergeleri ve sesli alarm tanımı
Gösterge
-

B
Yeşil
- Sabit
B
Yeşil
- Yanıp
sönüyor
B
Yeşil
- Hızlı
yanıp
sönüyor

Ses
Her 2
saniyed
e bir
“bip”
sesi
duyulur
-

Çıkış
Hayır
230 V

Şarj
Evet
Evet

Tanım
UPS kapalı
Pil arızalı

Yapılması gerekenler
Kullanım için UPS’yi açın.
Pili değiştirin.

230 V

Evet

Normal
kullanım

-

Her 10
saniyed
e bir
“bip”
sesi
duyulur
Saniyed
e bir
“bip”
sesi

230 V

Hayır

Pil gücü
kullanımı

Verilerinizi kaydedin ve bilgisayarınızı kapatın.
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230 V

Hayır

Pil neredeyse
tamamen
bitmiş
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Verilerinizi hemen kaydedin ve bilgisayarınızı
kapatın.
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D
Kırmızı
- AÇIK

Sürekli
“bip”
sesi

Hayır

Hayır

UPS aşırı
yüklü
Düşük pil
voltajı
Dahili hata

Bazı aygıtları ayırın ve devre kesiciyi sıfırlayın.
UPS’yi kapatın ve 2 dakika bekleyin. Sonra
tekrar açın.
Yük bağlamayın. Pili 8 saat şarj edin ya da
değiştirin.
Lütfen satıcınızla görüşün.

Kurulum

1

Bilgisayar kapalı

2

Çok-girişli güç kablosunu bağlayın
AC güç kablosunu bağlayın
UPS şarj ediliyor
Pil enerjisini kullanmadan önce 8 saat şarj edilmesi
önerilir!

3

Seri kabloyu bağlayın

4

UPS’yi açın

2
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5

Bilgisayar açık

6

CD-ROM’u bilgisayara yerleştirin

7

Yazılımı kurun (Install software)

8

İleri (Next)

Aşağıdakini girin: 511C1-01220-0100-478DF2A
ve tam olarak aynısını yazın

9

İleri (Next)
İşlemi tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin.
İşlem tamamlanınca sistemi yeniden başlatın
3
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10

Görev çubuğundaki
simgesini sağ tıklayın
Monitörü başlatın (Start Monitor)

11

UPS otomatik olarak algılanır

12

Görünmeyinceye değin
üstünde tıklayın
UPS durumunu görmek için LINE-INT üzerinde
tıklayın
Ayrıntılar için CD’deki kılavuzu okuyun

Son
Telefon hattı koruma
Gelen telefon hattını girişe (‘IN’) bağlayın
Telefon kablosunu çıkıştan (‘OUT’) modeme
bağlayın
UPS, çevir işlevine sahip değildir!
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Hatırlatma notları
Pilin daha uzun ömürlü olması için, her 3 ayda bir pili tamamen boşaltın ve yeniden şarj edin.
UPS’nin yedek kullanım süresi, bağlı aygıtlara ve pilin durumuna bağlıdır.
Pillerin kendi kendine boşalma özelliği vardır. Bu durum, pil kendi bölmesinden çıkarıldığında kapasitesinin
azalması şeklinde meydana gelebilir. UPS’yi kullanmadan önce, lütfen, 8 saat şarj edin.
UPS yazılımda yoksa, lütfen, CD’deki kılavuzda bulunan Ek D’yi okuyun.
Devre kesiciyi sıfırlamak için: (1) UPS üzerindeki bazı aygıtları çıkarın; (2) geri itin.
Pili değiştirmek için: gerekli görülürse,

Güç kablosunu
çıkarın

Ön paneli açın

Kapağı çıkartın

Pilin üzerindeki kabloları
çıkarın
Pili içeri yerleştirin

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/14303 adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü,
sürücüleri ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler
UPS’nin Türü
Çıkış kapasitesi
Giriş

Gerilim aralığı
Frekans

Çıkış

Frekans
Frekans ayarı
Akım dalgalanma koruyucu [J]
Maksimum akım dalgalanma [Amp]
Aktarım süresi (olağan)
Pil türü ve sayısı
Pil

Çevre

Yedek kullanım süresi (dak)
Şarj süresi
Çalışma ortamı

Hat-etkileşimli UPS
1000 VA/600 W
230 VAC
170 ~ 280 VAC
47 -63 Hz
230 VAC
50 ya da 60 Hz
+/- 1 Hz
Maks. 150
6,500 A
3 ms’den az
CSB GP1270(F2), 12V/ 7AH
2 adet
38 ~ 70
Tamamen boşaldıktan sonra %90 doluluk için 8 saat
0 – 40° C, %0-90 bağıl nem

Ses seviyesi

< 40 dB
13,8 kg

Ağırlık
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Güvenlik
• Bu UPS, 0.5mA’dan az akım kaçağı oluşturur; gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
• UPS’nin ve bağlı aygıtların kaçak akım miktarı, 3.5mA’yı geçmemelidir.
• Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
• Temizlemeden önce aygıtın fişini şebeke cereyanından ayırın.
• Aygıtı su gibi sıvılardan uzak tutunuz.
• Bu aygıtı, tıbbi ekipman, mikrodalga fırınlar, elektrikli süpürgeler gibi bilgisayarla ilintili olmayan unsurlarla
birlikte kullanmayın.
• UPS’nin masa ya da döşeme gibi sağlam bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
• UPS’yi HER ZAMAN topraklı bir fiş soketi ile kullanın.
• UPS’ye çoklu soket bağlamayın.
• Aşırı ısınmayı engellemek için, UPS’yi kesinlikle örtmeyin. UPS’yi, güneş, muhtelif ısıtıcılar gibi ısı
kaynaklarına maruz kalmayacak bir mesafede muhafaza edin.
• Aygıt kapalı olsa bile, çıkışlar yüksek gerilime maruz kalabilir.
• UPS ile monitörünüz arasında en az 20 cm mesafe bırakın.
• Pili açık ateşe atmayın. Pil patlayabilir.
• Pile asla delik açmayın.
• Pil açılmamalıdır ya da zarar görmemelidir. Pil açılmışsa ya da zarar görmüşse, elektrolit açığa çıkabilir; bu
durumda deri, gözler ve çevre zarar görebilir.
• Boşalan pilin nasıl imha edilebileceği konusunda gerekli bilgileri yerel yetkililerden alabilirsiniz.
• UPS içerisindeki fan bir süre kullanıldıktan sonra tozlanabilir; lütfen, önce AC giriş gücünü kesin ve UPS’yi
kapatın; daha sonra UPS’nin daha iyi havalandırılabilmesini ve aygıtın daha uzun ömürlü olmasını sağlamak
amacıyla, yumuşak bir fırça kullanarak tozu yavaşça temizleyin.
• Fan dönerken içine herhangi bir nesne sokmayın; aksi takdirde bu durum, fanın kırılmasına, UPS’nin ya da
içeri sokulan nesnenin zarar görmesine yol açabilir.
• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.

Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14303/ce adresinde bulabilirsiniz.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
bkz. www.trust.com/warranty
• Bu kullanım kılavuzu ya da bir bölümünün Trust International B.V. kuruluşunun izni olmaksızın çoğaltılması
yasaktır.
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