1. Вміст комплекту

4. Установка та перше використання

В комплект даного пристрою повинні входити наступні деталі:

ПРИМІТКА: Перед встановленням уважно огляньте
ваш пристрій. Упевніться, що усі складові комплекту
не ушкоджені.

-

Пристрій ДБЖ

-

Посібник із встановлення

-

З’єднувальний кабель
Інсталяційний компакт-диск із моніторинговим програмним
забезпеченням

2. Огляд виробу

Розетки з аварійним

Підключення до апаратури та зарядження
Підключіть
шнур
живлення
до
електричної розетки. Перед першим
використанням
рекомендується
заряджати акумулятор не менш ніж 4
години. Дане ДБЖ заряджається і при
підключеному до нього обладнанні.

живленням

Індикатор стану
Живлення від змінного
струму

Автоматичний вимикач
Захист від стрибків
напруги
модему/телефону

Захист від стрибків

Підключення обладнання
Підключіть обладнання до вихідних роз’ємів на
задній панелі ДБЖ. Після цього просто увімкніть
вимикач живлення ДБЖ, щоб захистити
підключене до нього обладнання від перебоїв у
електроживленні.
УВАГА: НІКОЛИ не підключайте до даного
ДБЖ лазерні принтери та сканери. Це може
призвести до пошкодження даного пристрою.

напруги коаксіального
з’єднання (опція)
Комунікаційний порт
USB

|Вимикач живлення

Підключіть модем/телефон/мережу до захисту від стрибків
напруги
Підключіть єдину модемну/телефонну/мережну лінію до захищеного
від підвищення напруги роз’єму “IN” на задній панелі ДБЖ. Підключіть
кабель телефонної лінії до роз’єму “OUT” на ДБЖ та до комп’ютера.

3. Встановлення програмного забезпечення
1. Вставте установчий компакт-диск у привід CD-ROM та слідуйте за
екранними інструкціями. Якщо на протязі хвилини після
встановлення компакт-диска на екрані не появиться вікно

Підключення до коаксіального захищеного роз’єму
(тільки для моделі з захищеним коаксіальним роз’ємом)
Захищений коаксіальний роз’єм захистить вашу телевізійну антену,
кабель та мережу.

програми установлення, запустіть файл setup.exe, щоб почати
встановлення ПЗ.
2. Введіть серійний номер, вказаний на ДБЖ, для встановлення
програмного забезпечення.

Увімкнення/Вимкнення пристрою
Увімкніть ДБЖ, натиснувши на вимикач живлення. Вимкніть ДБЖ,
знову натиснувши на вимикач живлення. Індикатори стану показують
поточний стан пристрою.

3. Після перезавантаження комп’ютера на панелі повідомлень, поряд
із годинником, появиться зелений значок моніторингового
програмного забезпечення.

Функція запуску від акумулятора
Коли ДБЖ вимкнено і електроживлення відсутнє, ви можете запустити
пристрій від акумулятора.

5. Індикатори стану
Стан

Візуальна індикація

Сигнал

Режим мережі

Зелений індикатор живлення – Увімк.

Немає

Живлення від акумулятора

Жовтий акум. Реж. СВД - блимає

Звучить кожні 10 секунди

Акумулятор розряджений

Жовтий акум. Реж. СВД - блимає

Звучить щосекунди

Заміна акумулятора

Червоний СВД помилки – Увімк.

Звучить кожні 2 секунди

Перевантаження

Зелений індикатор живлення Увімк.

Звучить кожні 0,5 секунди

Помилка СБЖ

Червоний СВД помилки – Увімк.

Звучить безперервно

UA

6. Основні застережні заходи
У даному посібнику викладені інструкції, яких слід дотримуватися під
час встановлення та проведення технічного обслуговування ДБЖ та
акумуляторів.
Увага! Щоб уникнути ризику ураження струмом та виникнення
пожежі, встановлюйте в чистих приміщеннях із контрольованою
температурою та вологістю. (Див. технічні характеристики щодо
допустимих діапазонів температури та вологості.)
Увага! При встановленні даного обладнання загальний витік струму
по кабелях до підключеного навантаження не повинен
перевищувати 3,5 мА.
Увага! Неправильне використання приладу може призвести до
ураження електричним струмом. Після відключення від розетки
змінного струму прилад продовжує залишатись під небезпечною
напругою від внутрішнього акумулятора. Тому перед проведенням
технічного обслуговування СБЖ обов’язково від’єднайте від нього
акумулятор.

8. Технічні характеристики
МОДЕЛЬ

530(B) Plus

637(B) Plus

745(B) Plus

ВХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ємність
500ВА/300ВТ
625ВA/375Вт
750ВA/450Вт
Напруга
220/230/240В~
Діапазон напруг
170-280В~
Вихідні характеристики
Регулювання напруги
±10% (Акум. режим)
Час передачі
Нормально 2-6мс, 10мс макс.
Форма коливання
Синусоїдна (акум. режим)
АКУМУЛЯТОР
Тип і номер
12В/7A-г x 1
12В/7A-г x 1
12В/9A-г x 1
Час зарядження
4 години для зарядження на 90%
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габарити, Д х Ш х В

7. Заміна акумулятора
Увага! Технічне обслуговування акумуляторів повинен виконувати
кваліфікований фахівець, який знає будову акумуляторів та правила
техніки безпеки при роботі з ними. Не дозволяйте некваліфікованим
майстрам проводити технічне обслуговування акумуляторів.
Увага! При заміні акумулятора використовуйте лише ту ж саму
кількість та такий самий тип акумулятора.
Увага! Напруга внутрішнього акумулятора становить 12 В.
Герметичний, свинцево-кислотний, 6-елементний акумулятор.
Увага! Не кидайте акумулятор у вогонь. Акумулятор може вибухнути.
Не розбирайте та не пошкоджуйте акумулятор. Витік електроліту
може спричинити ураження шкіри та очей.
Увага! Акумулятор може стати причиною ураження електричним
струмом та короткого замикання. Тому перед заміною акумулятора
слід дотримуватись наступних рекомендацій:
1) Зніміть годинник, персні та інші металеві вироби.
2) Використовуйте інструмент із ізольованими ручками.
3) Вдягніть гумові рукавички та взуття.
4) Не кладіть інструменти та металеві деталі на акумулятор.
5) Обов’язково вимикайте зарядний пристрій перед підключенням
або відключенням від контактів акумулятора.
Прості кроки для заміни акумулятора:
 ПЕРЕВЕРНІТЬ даний пристрій
та викрутіть гвинтики на нижній
панелі СБЖ , а тоді вийміть
кришку акумулятора.



ВИЙМІТЬ акумулятор із відсіку
та відключіть два проводи, що
підключать його до СБЖ.
Замініть на акумулятор такого
ж самого типу.



Вставте кришку
акумуляторного відсіку назад у
корпус пристрою.

292 x 199 x 91 (мм) (з опорою)

Вага нетто (кг)
5.08
5.3
5.88
ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Вологість
0- 40°C при відносній вологості 0-90% без конденсації
Рівень шуму
Не більш ніж 40дБ
ІНТЕРФЕЙС
Підтримка операційних систем Windows 98 SE/ME/NT
Порт USB
4.x/2000/ 2003/XP/Vista/2008

9. Усунення неполадок
Проблема
СБЖ не вмикається.

Блимає жовтий світлодіод та
періодично звучить звуковий
сигнал. But mains is normal.
СБЖ вимикається через
декілька секунд і спрацьовує
автоматичний вимикач.
Незначний час живлення від
акумулятора

Моживі причини
Відключений акумулятор або не
подається живлення від електричної
розетки.
СБЖ не підключений належним чином
до розетки змінного струму
Спрацював автоматичний вимикач
Вихід СБЖ закорочений, можливо через
несправний комп’ютер.

яВирішення
Підключіть акумулятор та забезпечте
живлення від електричної розетки.

Акумулятор не повністю заряджений.

Заряджайте даний пристрій упродовж
щонайменше 4 годин.
З часом ресурс акумулятора зменшується.
Замініть акумулятор, виконавши вищенаведені
кроки.

Вичерпався ресурс акумулятора.

Підключіть СБЖ так, як описано у даному
посібнику
Натисніть на автоматичний вимикач.
Відключіть ваш комп’ютер від СБЖ, а тоді
натисніть на автоматичний вимикач.

