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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της σειράς 
PowerMust Office οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και 
συντήρηση του UPS και των µπαταριών. 
� Το σύµβολο για κάθε γείωση παρουσιάζεται και ορίζεται. 

� Το σύµβολο για “ON/OFF” παρουσιάζεται και ορίζεται. 
� Το σύµβολο για την αναγνώριση των θυρών επικοινωνίας και όχι για την 

τηλεφωνική σύνδεση παρουσιάζεται και ορίζεται. 

� Η τάση της εσωτερικής µπαταρίας είναι 12Vdc. 

� Το UPS µε µπαταρίες τις οποίες µπορεί να αντικαταστήσει ο χρήστης 
χρειάζεται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος (ελεγχόµενη θερµοκρασία, χωρίς 
υπερβολική σκόνη, διαβρωτικά αέρια και αγώγιµες ρυπαντικές ουσίες). 

� Η µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40℃. 

� Η εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο 
τεχνικό προσωπικό. 

� Με την εγκατάσταση του εξοπλισµού, το διαφεύγον ρεύµα του UPS προς τη 
συνδεδεµένη συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5mA. 

� Προσοχή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ακόµη και µετά την αποσύνδεση 
της µονάδας από το δίκτυο, µπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει επικίνδυνη 
τάση λόγω ηλεκτρικής ισχύος από την µπαταρία. Πρέπει εποµένως να γίνεται 
αποσύνδεση της µπαταρίας στο θετικό και τον αρνητικό πόλο της από τις 
επαφές όταν πρόκειται να εκτελεστούν στο εσωτερικό του UPS εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής. 

� Για την αντικατάσταση των µπαταριών, χρησιµοποιήστε στεγανές µπαταρίες 
τύπου µολύβδου-οξέος. 

� Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μην 
ανοίγετε και µην καταστρέφετε την µπαταρία ή τις µπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης 
που απελευθερώνεται είναι επιβλαβής για το δέρµα και τα µάτια. 

� Με τις µπαταρίες υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύµατος 
βραχυκυκλώµατος. Σας συνιστούµε να λαµβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: 

1) Βγάλτε από τα χέρια σας ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα µεταλλικά 
αντικείµενα. 

2) Χρησιµοποιείτε εργαλεία µε µονωµένες λαβές. 
� ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΜΗΝ συνδέετε επαγωγικά φορτία στις υποδοχές εφεδρικής 

τροφοδοσίας του UPS. Επαγωγικά φορτία θεωρούνται οι εκτυπωτές λέιζερ, οι 
σαρωτές, οι ηλεκτρικοί ανεµιστήρες, τα ψυγεία, τα σεσουάρ µαλλιών και άλλες 
συσκευές που έχουν ενσωµατωµένο µοτέρ. Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί 
το UPS από τις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε ρεύµα εκκίνησης αυτών των 
συσκευών.  

Ζηµιές στο UPS που προκλήθηκαν από µη ενδεδειγµένη χρήση καθιστούν 
άκυρη την εγγύηση του προϊόντος. 
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Περιγραφή συστήµατος 
1.  ∆ιακόπτης ρεύµατος 
2.  Προστασία από τους παλµικούς 

κραδασµούς modem/τηλεφωνικής 
γραµµής 

3.  RS-232 Θύρα επικοινωνίας 
4. Θύρα USB 
5.  Ρευµατοδότες µε τροφοδοσία από την 

µπαταρία 
Λυχνία κατάστασης UPS – 
6. Ρευµατοδότες µε προστασία υπέρτασης 
7. Λυχνία σφάλµατος – Κόκκινη λυχνία 
8. Λειτουργία µε εναλλασσόµενο ρεύµα: – 
Πράσινη λυχνία 

9. Λειτουργία µε µπαταρία– Κίτρινη λυχνία 

 

Εγκατάσταση και λειτουργία 
Η εγκατάσταση του UPS είναι πολύ εύκολη εάν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα. 
Έχετε υπόψη σας ότι ο διακόπτης ρεύµατος πρέπει να βρίσκεται στη θέση “ON” και όλες οι 
συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεµένες στους "Ρευµατοδότες µε τροφοδοσία από την 
µπαταρία". ∆ιαφορετικά, το UPS θα απενεργοποιηθεί και ο εξοπλισµός σας δεν θα 
προστατεύεται σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. 

1. Έλεγχος 
Βγάλτε το UPS από τη συσκευασία του και επιθεωρήστε το για τυχόν ζηµιές που 
µπορεί να προκλήθηκαν κατά τη µεταφορά. Εάν διαπιστώσετε ζηµιά, 
επανασυσκευάστε τη µονάδα και επιστρέψτε την στο κατάστηµα από όπου την 
αγοράσατε.  

 
2. Τοποθέτηση 
Εγκαταστήστε το UPS σε κατάλληλα προστατευµένο περιβάλλον µε ελεύθερη ροή 
του αέρα γύρω από τη µονάδα, χωρίς υπερβολική σκόνη, διαβρωτικά αέρια και 
αγώγιµες ρυπαντικές ουσίες. Μην χρησιµοποιείτε το UPS σε περιβάλλον µε υψηλή 
θερµοκρασία ή υγρασία. 

 
3. Φόρτιση 
Η µονάδα παραδίδεται από το εργοστάσιο µε την εσωτερική της µπαταρία πλήρως 
φορτισµένη. Ωστόσο, µέρος του φορτίου µπορεί να χαθεί κατά τη µεταφορά, οπότε 
η µπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί προτού χρησιµοποιηθεί. Συνδέστε τη µονάδα 
σε κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα και φορτίστε πλήρως το UPS αφήνοντάς το 
συνδεδεµένο στο ρεύµα για τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς φορτίο (χωρίς καµία 
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ηλεκτρική συσκευή, όπως υπολογιστές, οθόνες, κ.ά., συνδεδεµένη σε αυτό). 

 
4. Σύνδεση υπολογιστή 
Συνδέστε µια περιφερειακή συσκευή του υπολογιστή σε έναν από τους 
ρευµατοδότες στην κορυφή του UPS. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιγραφή 
συστήµατος για τις ακριβείς θέσεις των ρευµατοδοτών που τροφοδοτούνται από 
την µπαταρία. 

 
5. Σύνδεση δικτύου (RJ-45) 
Συνδέστε την εισερχόµενη γραµµή internet στην υποδοχή εισόδου “In” στην πίσω 
πλευρά του UPS.  Χρησιµοποιήστε ένα ακόµη καλώδιο γραµµής internet και 
συνδέστε το ένα άκρο του στην υποδοχή εξόδου “Out” στην πίσω πλευρά του UPS.  
Συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή εισόδου του modem, όπως φαίνεται 
παρακάτω. 

 
6. Σύνδεση σειριακού καλωδίου 
Για να είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας της µονάδας από το λειτουργικό σας 
σύστηµα χωρίς παρέµβαση του χρήστη, συνδέστε το σειριακό καλώδιο RS-232 
όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. Για το σειριακό καλώδιο USB, απλώς 
συνδέστε το UPS στον υπολογιστή και η ανίχνευσή του θα γίνει αυτόµατα. 

 
7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
Πατήστε το διακόπτη ρεύµατος για να τεθεί σε λειτουργία το UPS. Πατήστε το 
διακόπτη ρεύµατος ξανά για να απενεργοποιηθεί το UPS. 

 
8. Λειτουργία εκκίνησης µε παροχή συνεχούς ρεύµατος 
Η λειτουργία εκκίνησης µε παροχή συνεχούς ρεύµατος δίνει τη δυνατότητα στο 
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UPS να εκκινεί όταν δεν είναι διαθέσιµη τροφοδοσία από το δίκτυο και η µπαταρία 
είναι πλήρως φορτισµένη.  Αρκεί να πατήσετε το διακόπτη ρεύµατος για να 
ενεργοποιηθεί το UPS. 

9. Αφαίρεση της µπαταρίας 
Για την αντικατάσταση των µπαταριών, ανατρέξτε στα παρακάτω σχήµατα. 
Βήµα1: Αφαιρέστε τις βίδες στην κάτω πλευρά του UPS για να ανοίξετε το κάλυµµα 
της θήκης των µπαταριών. 
Βήµα2: Αφού αφαιρέσετε το κάλυµµα, βγάλτε µε προσεκτικές κινήσεις τις 
µπαταρίες από τη θήκη. 
Βήµα 3: Αποσυνδέστε τα δύο καλώδια που τις συνδέουν στο UPS και 
αντικαταστήστε τις µε µπαταρίες του ίδιου τύπου.  Οι παλιές µπαταρίες πρέπει να 
σταλούν σε κατάλληλη µονάδα ανακύκλωσης. 

                         
∆ιαγράµµατα 1              ∆ιαγράµµατα 2          ∆ιαγράµµατα 3 

 

Εγκατάσταση λογισµικού WinPower 
Το WinPower είναι ένα καινούργιο λογισµικό παρακολούθησης του UPS, το οποίο 
παρέχει στο χρήστη ένα φιλικό περιβάλλον για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
του UPS. Αυτό το µοναδικό λογισµικό προσφέρει επίσης λειτουργία αυτόµατου 
τερµατισµού του συστήµατος µε ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας. 
Με το λογισµικό αυτό, οι χρήστες µπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν 
οποιοδήποτε UPS στο ίδιο τοπικό δίκτυο LAN όσο µακριά και να βρίσκεται. 

 
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ WINDOWS: 

1. Βάλτε στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας το CD εγκατάστασης και 
ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Αν περάσει 1 λεπτό 
αφού τοποθετήσετε το CD και δεν ανοίξει κανένα παράθυρο, κάντε διπλό 
κλικ στο αρχείο setup.exe για να ξεκινήσει η εκτέλεση του λογισµικού 
εγκατάστασης.  

2. Πληκτρολογήστε το σειριακό αριθµό: 511C1-01220-0100-478DF2A για την 
εγκατάσταση του λογισµικού. 

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, θα εµφανιστεί ένα εικονίδιο 
πράσινου βύσµατος στη γραµµή εργασιών, κοντά στο ρολόι, που δηλώνει ότι το 
λογισµικό WinPower είναι εγκατεστηµένο. 

Σηµείωση: Η λειτουργία ανίχνευσης στάθµης φορτίου δεν είναι διαθέσιµη στο 
PowerMust Office UPS. Η προεπιλεγµένη τιµή για τη στάθµη φορτίου θα είναι 
πάντα 30%.
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Προδιαγραφές 
ΜΟΝΤΕΛΟ   PowerMust Office 350 PowerMust Office 650 

VA 350VA 650 VA ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ W 210W 390W 

Τάση 120VAC ή 220/230/240VAC ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
Είδος τροφοδοσίας Μονοφασική 
Ρύθµιση τάσης 120VAC ή 220/230/240VAC ± 10% 
Συχνότητα 50Hz ή 60Hz ± 1Hz 

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
(λειτουργία µε 
µπαταρία)) Κυµατοµορφή εξόδου Ηµιτονοειδής, τροποποιηµένη 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Τυπικός 2-6ms 

Τύπος µπαταρίας & 
Ποσότητα 12V4.5Ah x 1τεµ. 12V7Ah x 1τεµ. 

Χρόνος φόρτισης 24 ώρες στο 90% µετά από πλήρη αποφόρτιση 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

Χρόνος αυτονοµίας 
(µε ένα PC και οθόνη 
17") 

6 λεπτό 16 λεπτό 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ Λυχνία Λειτουργία, Εφεδρική τροφοδοσία 
Λειτουργία µε 
εφεδρική τροφοδοσία Ηχεί κάθε 10 δευτερόλεπτα 

Αδύναµη µπαταρία Ηχεί κάθε δευτερόλεπτο 
Αντικατάσταση 
µπαταρίας Ηχεί κάθε 2 δευτερόλεπτα 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΟΣ ΗΧΟΣ 

Βλάβη Ηχεί διαρκώς 
Προστασία από βαθιά εκφόρτιση, υπερφόρτωση, 

βραχυκύκλωµα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πλήρης προστασία 
Προστασία Modem/Τηλεφώνου RJ 45 x 3 

∆ιαστάσεις (mm), 
ΒΧΠΧΥ 297X192X90 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Καθαρό βάρος (κιλά) 4.3 6.2 
Τύπου NEMA 6 θέσεις (2 για bypass, 4 για τροφοδοσία) 
Τύπου Schuko 4 θέσεις (1 για bypass, 3 για τροφοδοσία) ΘΕΣΕΙΣ 
Γαλλικού τύπου 4 θέσεις (1 για bypass, 3 για τροφοδοσία) 
Θερµοκρασία 
λειτουργίας 0-40� 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Υγρασία λειτουργίας 20% -90% 

Θύρα RS-232 Windows 98/NT/2000/XP, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq 
True64, SGI IRIX, HP-UX, FreeBSD και MAC ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 

Θύρα USB Υποστηρίζει Windows 98/2000/ME/XP 

Αντιµετώπιση προβληµάτων 
Αν το UPS δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω. 

Σύµπτωµα Πιθανή αιτία Λύση 
Η κίτρινη λυχνία ανάβει αλλά 
ακούγεται διακεκοµµένα µια 
ηχητική προειδοποίηση. 

Το UPS δεν είναι 
συνδεδεµένο σωστά στο 
δίκτυο. 

Συνδέστε το UPS σύµφωνα µε 
τις οδηγίες εγκατάστασης. 

Η κόκκινη λυχνία ανάβει αλλά 
ακούγεται διακεκοµµένα µια 
ηχητική προειδοποίηση. 

Χαµηλό φορτίο µπαταρίας Αντικαταστήστε την µπαταρία 
µε άλλη µπαταρία ίδιου τύπου 

Η κόκκινη λυχνία ανάβει αλλά 
ακούγεται διαρκώς µια ηχητική 

προειδοποίηση. 

Βραχυκύκλωµα στο UPS Ελέγξτε εάν είναι εντάξει η 
σύνδεση στην έξοδο 

Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήµατα στη λειτουργία τα οποία δεν 
αναφέρονται εδώ, καλέστε αµέσως τον αρµόδιο συντήρησης και επισκευής. 


