
Smart-UPS™-i paigaldusjuhend

750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 VAC

500 VA 100 VAC torn

Olulised ohutusteated
HOIDKE SEE JUHEND ALLES. Juhend sisaldab tähtsaid juhiseid, mida tuleb järgida elektritoite juhtseadme,
hooldusmöödaviikseadme ning akude paigaldamisel ja hooldamisel.

Lugege juhend tähelepanelikult läbi ja tutvuge seadmega enne selle paigaldamist, kasutamist või hooldamist.
Kogu dokumendis või seadmel võivad esineda alljärgnevad erisõnumid, mis hoiatavad võimalikest ohtudest
või pööravad tähelepanu informatsioonile, mis selgitab või lihtsustab kasutust.

See on hoiatussümbol. Seda kasutatakse võimalikust kehavigastuste ohust teavitamiseks.
Võimalike vigastuste ja surma vältimiseks järgige selle sümboli järel toodud ohutusteateid.

Ohutus- ja üldteave

Seadme kättesaamisel vaadake üle pakendi sisu. Kahjustuste korral teavitage transpordi- ja müügiettevõtet.

Enne UPS-i paigaldamist lugege seadmega kaasasolevat ohutusjuhendit.

• Järgige kõiki riiklikke ja kohalikke elektrieeskirju.
• See UPS on ette nähtud ainult sisetingimustes kasutamiseks.
• Ärge kasutage seda UPS-i otsese päikesevalguse käes, ärge laske sellel kokku puutuda vedelike või väga
 tolmuste ja niiskete kohtadega.
• Hoolitsege selle eest, et ükski UPS-i õhuavadest ei oleks blokeeritud. Tõhusaks ventilatsiooniks jätke seadme
 ümber piisavalt ruumi.
• Aku peab tavaliselt vastu kaks kuni viis aastat. Keskkonnatingimused mõjutavad aku kestvust. Ümbritseva
 keskkonna kõrge temperatuur, elektritoite halb kvaliteet ja sagedased lühiajalised tühjakslaadimised
 lühendavad aku kasutusiga.
• Ühendage UPS-i toitejuhe otse seinapistikupessa. Ärge kasutage liigpingepiirikuid ega pikendusjuhtmeid.
• Seade on raske. Kasutage alati ohutut tõstmisviisi, võttes arvesse seadme massi.
• Mudeli nimetus ja seerianumbrid on toodud tagapaneeli väikesel sildil. Mõnel mudelil asub lisasilt kestal
 eesmise ehisvõru all.
• Viige kasutatud akud alati jäätmekogumiskohta.
• Andke pakkematerjalid ringlusse või hoidke uuesti kasutamiseks alles.

ETTEVAATUST!
ETTEVAATUST tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramisel võivad inimesed saada kergemaid või keskmisi
vigastusi.

MÄRKUS
MÄRKUS juhib tähelepanu töövõtetele ega ole seotud füüsiliste vigastustega.
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FCC hoiatus

Seda seadet on kontrollitud ning see vastab A-klassi digitaalseadme nõuetele, mis on kehtestatud FCC reeglite 15. osas.
Need piirväärtused on ette nähtud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest, kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas.
See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat, ning kui seda ei paigaldata või ei kasutata
kasutusjuhendi kohaselt, võib see põhjustada raadioside häireid. Selle seadme kasutamine elamurajoonis põhjustab
tõenäoliselt kahjulikke häireid. Sel juhul peab kasutaja kõrvaldama häired oma kulul.

Komplekti koosseis
Kõik mudelid 120/230 VAC mudelid

(1) Dokumentatsioon CD-plaadil (1)

120/230 VAC mudelid

(1) CD-plaat PowerChute’i tarkvaraga (1) (1)

230 VAC mudelid

(2) 2200/3000 VA mudelid 
(1) 

2200/3000 VA mudelid 
(1) 

2200/3000 VA mudelid 
(1) 
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Tagapaneeli funktsioonid mudelitel 500 VA kuni 1500 VA

500 VA 100 VAC
750 VA 100/120 VAC 750 VA 230 VAC 1000/1500 VA 100 VAC

1000/1500 VA 120 VAC 1000/1500 VA 230 VAC

 USB-pesa
 RJ45-liitmik – UPS-jadaport
 Kesta maanduskruvi
 SmartSlot-pesa lisatarvikuks oleva NMC-kaardi jaoks
 Kaitselüliti/ülekoormuskaitse
 UPS-sisend
 Väljundid
 Sisemine või välimine akuliitmik
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Tagapaneeli funktsioonid mudelitel 2200 VA / 3000 VA

Paigaldamine

2200 VA 120 VAC 2200/3000 VA 100 VAC
3000 VA 120 VAC 2200/3000 VA 230 VAC

500/750/1000/1500 VA mudelid
Ühendage aku

2200/3000 VA mudelid
Eemaldage ehisvõru

Sisestage akupistik aku pistikupessa ja suruge seda tugevasti. Kui liitmik haardub osaliselt
pistikupesaga, on kuulda klõpsu. Teine klõps kostab, kui liitmik on aku pistikupessa
tugevasti kinnitunud.
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 USB-pesa
 RJ45-liitmik – UPS-jadaport
 Kesta maanduskruvi
 SmartSlot-pesa lisatarvikuks oleva NMC-kaardi jaoks
 Kaitselüliti/ülekoormuskaitse
 UPS-sisend
 Väljundid
 EPO-liitmik
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Elektriühendused

Näidikupaneeli funktsioonid

Juhitavad pistikupesade rühmad

Mõnel UPS-i mudelil on üks pistikupesade rida, mis võib funktsioneerida juhitava rühmana. Juhitavate
pistikupesade omaduste konfigureerimiseks kasutage näidikuliidest, kus navigeerige nii:
Main Menu (Peamenüü) > Control (Juhtimine) > Outlet1 Control (Pistikupesade juhtimine).

Mudelikohaste pistikupesade rühmade kohta lugege lk 3 ja 4 punktist Tagapaneeli funktsioonid.

 ETTEVAATUST!

ELEKTRILÖÖGIOHT

• Järgige kõiki riiklikke ja kohalikke elektrieeskirju.
• Juhtmed peab paigaldama vastava kvalifikatsiooniga elektrik.
• Ühendage UPS alati maandatud pistikupessa.
Nende juhiste eiramine võib lõppeda väiksemate või keskmiste kehavigastustega.
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Pistiku tüüp ja liitmiku asukoht võivad olla erinevad.

 Veebirežiimi märgulamp
 UPS-i toitenupp
 Aku sisselülitamise märgulamp
 Hoiatuse märgulamp
 Aku vahetamise märgulamp
 Näidikuliides
 ÜLES/ALLA noolenupud
 Sisestusklahv ENTER
 Paoklahv ESC
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Valitud mudelid on ENERGY STAR®-i kvalifikatsiooniga.
Lisateavet konkreetse mudeli kohta saate veebilehelt www.apc.com.


