
 

6 hodin 

 

UPOZORNĚNÍ: Do výstupních zásuvek UPS nikdy nepřipojujte 

laserovou tiskárnu nebo skener. Tato zařízení by mohla UPS 

vážně poškodit.  

 

 

 

1. Obsah balení 

Balení obsahuje následující položky: 

- Jednotku UPS 

- Návod 

- Komunikační kabel (pro porty USB/RS-232) 

- Síťový kabel pro připojení PC (pro IEC zásuvku) 

 

2. Přehled 

Pohled zepředu: 

 

 

Pohled zezadu (tři varianty): 

 

 Schuko typ I Typ IEC 

3. Instalace a úvodní nastavení 

Pozn.: Před instalací zařízení zkontrolujte, že nebylo při převozu poškozeno. 

 

Umístění a skladování 

UPS umístěte na takové místo, které není prašné a vyznačuje se dostatečným přívodem 

vzduchu. Pokud se bude UPS nacházet v blízkosti dalších elektrických zařízení, ponechte 

mezi nimi vzdálenost minimálně 20 cm, abyste předešli případnému rušení. UPS 

neprovozujte v prostředí, které překračuje limity teploty a vlhkosti (přesná omezení najdete v 

části Specifikace). 

         

 

Připojení do elektrické sítě a nabíjení 

Zapojte přívodní kabel do zásuvky. Pro dosažení plné funkčnosti 

doporučujeme baterii nabíjet minimálně 6 hodin před připojením 

dalších zařízení. UPS začne nabíjet baterii automaticky ihned po 

připojení do elektrické zásuvky. 

 

Připojení chráněných zařízení 

Zařízení, která chcete chránit před výpadkem elektrické energie, zapojte do zásuvek na zadní 

straně UPS. Pak UPS zapněte pomocí vypínače na přední straně a poté zapněte zařízení, 

která jsou do UPS 

připojena. Zařízení 

budou od toho 

okamžiku chráněna 

před výpadkem 

elektřiny. 

 

Připojení modemu/telefonu/počítačové sítě na přepěťovou 

ochranu (pouze pro model s konektory RJ-11/RJ-45)  

Do zásuvky označené IN nacházející se na zadní straně UPS zapojte 

kabel jdoucí z telefonní zásuvky. Do výstupní zásuvky OUT pak zapojte další kabel směřující 

do počítačového modemu nebo telefonu. 

 

 

 

 

 

 Line Interactive UPS  Návod k obsluze, v. 1.2  

 Vypínač 

LED signalizující stav UPS: 

 provoz ze sítě: zeleně svítí 

 provoz na baterii: žlutě bliká 

 signalizace chyby: červeně svítí 

 Výstupní zásuvky  

 Vstup přívodního kabelu 

 Resetovací tlačítko 

 

Doplňková výbava 

 Zásuvka pro přepěťovou 

ochranu modemu/telefonu 
nebo počítačové sítě 
(konektory RJ-11/RJ-45)  

 Port RS-232 

 Port USB 

 



Připojení komunikačního kabelu 

  Pokud chcete používat funkci automatického vypnutí/zapnutí UPS a monitorování jejího 

stavu, připojte do portu USB nebo RS-232 komunikační kabel, jehož druhý konec zapojte do 

počítače. Díky monitorovacímu programu, který si musíte nainstalovat, můžete z připojeného 

počítače plánovat vypnutí a zapnutí UPS a také monitorovat její stav. 

 

Zapnutí a vypnutí UPS 

UPS zapnete stiskem hlavního vypínacího tlačítka na čelní straně. USP vypnete opětovným 

stlačením tohoto tlačítka.



4. Důležitá bezpečností upozornění (PROSÍM TYTO POKYNY SI 

USCHOVEJTE) 

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili riziku vzniku počáru nebo elektrického zkratu, používejte UPS 

ve vnitřním prostředí, kde je možné regulovat teplotu a vlhkost a které nebosahuje vodivé 

příměsi (podrobnosti o vhodné teplotě a vlhkosti najdete v části Specifikace tohoto manuálu). 

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přehřátí UPS, nezakrývejte ventilační otvory UPS a UPS 

nevystavuje přímému slunečnímu záření nebo ji neumisťujte poblíž zařízení generujících teplo, 

jako jsou teplomety, kamna či krby. 

UPOZORNĚNÍ: Do UPS nikdy nezapojujte nepočítačová zařízení, jako jsou zdravotnické 

přístroje, zvl. zařízení k udržování lidského života, dále pak mikrovlnné trouby, vysavače apod. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezapojujte přívodní kabel UPS do některé z jejích vlastních výstupních 

zásuvek. 

UPOZORNĚNÍ: Zabraňte tomu, aby se do UPS dostaly kapaliny nebo jiné cizí látky. Nikdy 

nestavte nápoje nebo jiné kapaliny na UPS nebo do její blízkosti. 

UPOZORNĚNÍ: V případě nebezpečí stiskněte vypínací tlačítko a odpojte síťovou šňůru od 

přívodu elektrické energie, čímž bude UPS řádně zabezpečena. 

UPOZORNĚNÍ: K UPS nikdy nepřipojujte prodloužovací kabel nebo kabel s přepěťovou 

ochranou.  

UPOZORNĚNÍ: Při otevření UPS hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I po odpojení 

UPS od přívodu elektrické energie může být na baterii umístěné uvnitř UPS stále přítomno 

nebezpečné napětí. Proto je v případě údržby nebo sevisních prací uvnitř UPS nutno baterii 

odpojit, a to sejmutím konektorů z kladného a záporného pólu baterie. 

UPOZORNĚNÍ: Jakoukoli práci s baterií umístěnou v UPS může vykonávat jen příslušně 

pověřená osoba. Neautorizované osoby nesmějí přijít do kontaktu s baterií. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je třeba baterii vyměnit, nahraďte ji výhradně stejným typem. 

UPOZORNĚNÍ: Vnitřní napětí baterie je 12 V stejnosměrně. Jedná se o zapouzdřenou 

šestičlánkovou baterii. 

UPOZORNĚNÍ: Baterii nikdy nevhazujte do ohně, neboť může explodovat. Baterii 

neotevírejte ani nijak nepoškozujte. Uvolněný elektrolyt může vážně poškodit pokožku a oči.  

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete UPS zvenku očistit, nejprve ji odpojte od přívodu elekrické 

energie. Při čistění nepoužívejte kapalné čisticí prostředky nebo spreje.  

UPOZORNĚNÍ: Baterie může při neodborné manipulaci nebo při při zkratu zapříčinit úraz 

elektrickým proudem. V případě výměny baterie dbejte následujících pokynů: 

1) odložte náramkové hodinky, prsteny a další kovové předměty; 

2) používejte nástroje s izolovanou rukovětí; 

3) pracujte v gumových rukavicích a obujte si gumové boty; 

4) nikdy nepokládejte nářadí nebo jakékoli kovové prvky na horní část baterie; 

5) před připojováním nebo odpojováním baterie vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. 

 

5. Download softwaru a jeho instalace 

Při stahování a instalaci monitorovacího softwaru se držte tohoto postupu: 

1. Jděte na stránku http://www.power-software-download.com 

2. Klikněte na ikonu software ViewPower a vyberte operační systém, pro který chcete software 

používat.  

3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce, které vás provedou instalací softwaru.  

4. Po dokončení instalace je třeba počítač restartovat. Komunikačí software se pak objeví jako 

oranžová ikona v pravé části systémové lišty (u hodin). 



6. Odstraňování problémů 

Následující tabulka vám pomůže odstranit drobné problémy s UPS: 

Problém Možná příčina Řešení 

Kontrolka LED na čelní 

straně UPS nesvítí. 

Vybitá baterie. Nechte UPS nabíjet minimálně po 

dobu 6 h. 

Vadná baterie. Vyměňte baterii za novou stejného 

typu. 

UPS není zapnuta. Krátce stiskněte vypínač UPS, čímž ji 

uvedete do provozu. 

Alarm stále píská, i 

když je elektrická síť 

plně funkční. 

UPS je přetížena. Odpojte část zátěže. Před opětovým 

zapojením zařízení si ověřte, že zátěž 

odpovídá kapacitě UPS uvedené ve 

specifikaci.  

Při výpadku elektrické 

energie UPS pracuje 

jen krátkou dobu. 

 

UPS je přetížena. Odpojte část zátěže. 

Napětí baterie je nízké. Nechte UPS nabíjet minimálně po 

dobu 6 h. 

Vadná baterie. Může se jednat 

o závadu způsobenou příliš 

vysokou okolní teplotou nebo 

opotřebováním baterie. 

Vyměňte baterii za novou stejného 

typu. 

Elektrická síť je plně 

funkční, ale kontrolka 

LED bliká. 

Síťový kabel je uvolněn. Pečlivě zkontrolujte zapojení síťového 

kabelu. 

 

7 Specifikace 

Model 1000 

KAPACITA 1 000 VA / 600 W 

VSTUP 

Napětí 110/120 VAC nebo 220/230/240 VAC 

Tolerance 81–145 VAC / 162–290 VAC 

VÝSTUP 

Regulace napětí +/–10 % 

Čas přepnutí Běžně 2–6 ms, 10 ms max. 

Forma vlny Simulovaná sinusová vlna 

BATERIE 

Typ a počet 12 V/7 Ah – 2 ks 

Doba nabíjení 4–6 hodin pro nabití na 90 % kapacity 

ROZMĚRY A HMOTNOST 

Rozměry (d x š x v)  350 x 146 x 160 mm 

Váha (kg) 8,0 

PROSTŘEDÍ 

Vlhkost 0–90 % rel. vlhkosti při 0–40° C (nekondenzující) 

Hlučnost Nižší než 40 dB 

MANAGEMENT 

USB/RS-232 Podporuje Windows 98 SE/ME/NT 4.x 

/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7 

 

 Battery Charger s.r.o. 
Křtomil 69 

751 14 Dřevohostice  

  

 

Mobil:777324279 

e-mail  info@batterycharger.cz 
Firma  www.batterycharger.cz 
e-Shop  www.bch-battery.cz 
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