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Bevezetés 
Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje rákapcsolt berendezését a 
hálózati áramszünetek, áraminagdozások, alacsony vagy túlfeszültségek hatásaitól. A szünetmentes 
tápegység kiszűri a villamos hálózat kisebb ingadozásait, nagyobb zavarok esetén lekapcsolja a ber-
endezést a hálózatról. A szünetmentes tápegység folyamatos áramellátást biztosít a belső akku-
mulátoráról mindaddig, amíg a külső áramszolgáltatás normalizálódik, vagy kimerül az akkumulátor. 

 1: ÜZEMBE HELYEZÉS 
A Felhasználói kézikönyv, és a Biztonságtechnikai útmutató a berendezéssel együtt szállított 
Felhasználói kézikönyv (User Manual) CD-n, valamint az APC www.apc.com honlapján áll 
rendelkezésére. 

Bontsa ki a csomagolást 
Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a biztonságtechnikai utasításokat.  

Vizsgálja meg a szünetmentes tápegységet a kézhezvétel után. Ha sérülést észlel, haladéktalanul 
értesítse a szállítót és a viszonteladót. 

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók; tegye félre újrahasznosításra vagy megfelelő módon 
távolítsa el. 

Ellenőrizze a csomag tartalmát: 
Figyelem! A csomagban az akkumulátor le van kapcsolva az UPS-ről. 

 UPS berendezés 
 UPS dokumentáció az alábbiakkal: 

 termékdokumentáció, biztonságtechnikai és garanciális információk 
 Felhasználói kézikönyv CD a Smart-UPS® eszközökhöz 
 120V és 230V modellek: PowerChute® CD 
 120V és 230V modellek: Soros és USB kommunikációs kábelek 
 230V modell: Két csatlakozó kábel 

Helyezze el az UPS-t 

 

Csatlakoztasa helyére az akkumulátort 
Az akkumulátor csatlakozó hüvelye a hátsó panelen 
található. 

A csatlakoztatáshoz nyomja a rögzített dugaszt a 
megfelelő port hüvelybe. 

 

0-95% 1 hüvelyk  (2.5 cm)
0-40°C 
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A berendezések csatlakoztatása, és a szünetmentes tápegység 
bekapcsolása 

1. Csatlakoztassa berendezését az UPS-hez. 

Megjegyzés: A lézer printer jóval nagyobb teljesítményt vesz fel, mint más berendezések, 
ezért túlterhelheti az UPS-t. 

2. helyezze be a bővítő eszközöket a Smart-Slot nyílásba (opcionális). 

3. Csatlakoztassa a túfeszültségvédő csavarhoz a földelő vezetékeket (opcionális). A csatlakoz-
tatáshoz lazítsa meg a csavart, majd vezesse be alá a túlfeszültség ellen védő eszköz földelő 
vezetékét. A vezeték rögzítéséhez húzza meg a csavart. 

4. A szünetmentes tápegységet kizárólag kétpólusú, három vezetékes, földelt aljzatba szabad csat-
lakoztatni into a two-pole, three-wire, grounded receptacle only. Ne használjon hosszabbítókat. 

100V és 120V modellek: A tápfeszültség vezeték rá van szerelve az UPS-re. A bementi dugasz 
típusa: NEMA 5-15P. 

230V modell: A tápfeszültség vezetéke az UPS dokumentációs csomagjába van csomagolva. 

5. 120V modell: Ellenőrizze a hátsó panelen elhelyezett helyszíni huzalozási hiba LED  kijelzőt. 
akkor világít, amikor a szünetmentes tápegységet szabálytalanul bekötött hálózati csatlakozó al-
jzatba dugják be (lásd Hibakeresés). 

6. Kapcsolja be az összes csatlakoztatott berendezést. Ha főkapcsolóként használja a szünetmentes 
tápegységet, akkor gondoskodjon róla, hogy minden csatlakoztatott berendezés be legyen 
kapcsolva.  

7. A szünetmentes tápegység bekapcsolásához nyomja meg a  gombot az előlapon. 

Megjegyzés: A rendes üzemeltetés első három órájában az akkumulátor 90 % -os kapacitásra tölt 
fel. Ez alatt a kezdeti feltöltési időszak alatt ne számítson teljes áthidalási teljesítményre. 

8. Számítógépes rendszere optimális biztonsága érdekében installálja a PowerChute Smart-UPS 
figyelő szoftvert. 
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A hátsó panelek 

100V/120V  230V 

  
Alapvető csatlakozók 

Soros port 

 

USB port 

 

Túlfeszültségvédő csavar 

 

Kizárólag az APC által jóváhagyott csatlakoztató készletet használjon. 
Kizárólag a berendezéssel együtt szállított kábelt használja a soros porthoz történő csatlakozáshoz. 
A szabványos soros csatlakozó kábel ugyanis nem kompatíbilis a UPS berendezéssel. A soros és 
az USB port nem használható egyidejűleg. 
A szünetmentes tápegység tranziens túlfeszültségvédő csavarral rendelkezik a telefon- és hálózati 
vonalakat védő berendezések földelt vezetékének csatlakoztatásához.  
A földelő kábel csatlakoztatásakor húzza ki az UPS hálózati csatlakozását. 
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 2: MŰKÖDÉS 

Elülső kijelző panel 

 
 

KIJELZŐ LEÍRÁS 
Hálózati üzem 

 

A hálózati feszültség a szünetmentes tápegységen keresztül folyik át a csatla-
koztatott berendezéshez. 

Automatikus 
túlfeszültség-szint 
kiegyenlítés 

 

A szünetmentes tápegység kompenzálja a túl magas hálózati feszültséget.  

Automatikus 
alacsony 
feszültségszint  
kiegyenlítés 

 

A szünetmentes tápegység kompenzálja a túl alacsony hálózati feszültséget. 

Akkuüzem 

 

A szünetmentes tápegység az akkumulátorról biztosít feszültséget a csatlakozta-
tott berendezésnek.  

Túlterhelés 

 

A rácsatlakoztatott fogyasztók az UPS névleges üzemi feszültségénél nagyobb 
terhelést képviselnek. 

Cserélje ki az akku-
mulátort/ 
Akkumulátor nincs 
csatlakoztatva 

 

Az akkumulátor csatlakozása megszűnt vagy ki kell cserélni az akkumulátort. 
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JELLEMZŐ FUNKCIÓ 
Bekapcsolás 

 

Ezt a gombot kell megnyomni a szünetmentes tápegység bekapcsolásához. (A 
további funkciókat illetően olvasson tovább.) 

Kikapcsolás 

 

Ezt a gombot kell megnyomni a szünetmentes tápegység kikapcsolásához. 

Önteszt  Automatikus: A szünetmentes tápegység automatikusan egy öntesztet hajt 
végre minden bekapcsoláskor, és azt követően kéthetente (alapértelmezés 
szerint). Az önteszt alatt a szünetmentes tápegység rövid ideig akkumulátorról 
működteti a csatlakoztatott berendezéseket. 

Manuális: Az önteszt elindításához nyomja le és tartsa lenyomva pár másod-

percig a  gombot. 

Hidegindítás  120V és 230V modellek: Hálózati feszültség nélkül helyezze feszültség alá az 
UPS-t, és a csatlakoztatott berendezést (lásd Hibakeresés). Egy másodpercre 

tartsa benyomva a  nyomógombot, majd engedje fel. A szünetmentes tápe-
gység rövidet sípol, majd elhallgat. Ismét nyomja be, és ezúttal tartsa kb. három 
másodpercig benyomva a nyomógombot. Ekkor az eszköz hosszan sípol. A 
sípolás ideje alatt engedje fel a nyomógombot.  

Hálózati feszültség 
kijelzése  

 
 

A szünetmentes tápegység egyik diagnosztikai funkciója a hálózati feszültség 
kijelzése. 
A szünetmentes tápegység ekkor öntesztet fog végrehajtani, ez része az 
eljárásnak. Az önteszt nem befolyásolja a feszültség-kijelzést. 

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a hálózati feszültség kijelzésének 
megtekintéséhez. Néhány másodperc múlva az elülső panel jobboldalán lévő öt 
LED lámpás Akkumulátortöltés  kijelző a bemenő hálózati feszültségértéket 
fogja mutatni.  
A feszültség leolvasására vonatkozóan lásd a bal oldali ábrát  (ezek az értékek 
nincsenek feltüntetve a tápegységen). 
A kijelzés szerint a feszültség a listán szereplő kijelzett érték, és a legközelebb 
eső magasabb érték közé esik (lásd Hibakeresés). 

Akkumulátoros üzem 
A Smart-UPS automatikusan átvált az akku üzemmódra hálózati feszültségkimaradás esetén. Az ak-
kumulátorról való üzemelés során figyelmeztető jelzés hallatszik - 30 másodpercenként négy sípszó. 

A sípszó elnémításához nyomja meg a  gombot. Ha a hálózati feszültség nem áll helyre, a 
szünetmentes tápegység addig szolgáltat feszültséget a csatlakoztatott berendezésnek, amíg az akku-
mulátor ki nem merül. 

Ha nem használ PowerChute szoftvert, a fájlokat manuálisan el kell mentenie és a számítógépet ki 
kell kapcsolnia, mielőtt a szünetmentes tápegység teljesen kimeríti az akkumulátort. 

Az akkumulátor áthidalási idejét lásd a www.apc.com weblapon.  
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 3: A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL BEÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREK 

MEGJEGYZÉS: A BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKEK A POWERCHUTE SZOFTVER,  
VAGY OPCIONÁLISAN VÁLASZHATÓ SMART SLOT BŐVÍTŐ KÁRTYÁK SEGYTSÉGÉVEL VÁLTOZTATHATÓK. 

FUNKCIÓ GYÁRI 
ALAPÉRTÉK 

A FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL KIJELÖLHETŐ 

VÁLASZTÁSOK 
LEÍRÁS 

Automatikus 
önteszt 

14 naponként  
(336 óránként) 

7 naponként 
(168 óránként), 
csak bekapcsoláskor, 
nincs önteszt 

Beállítja azt az időtartamot, amelynek 
letelte után szünetmentes tápegység 
öntesztet hajt végre.  

UPS ID UPS_IDEN Maximum nyolc 
karakter (alfanu-
merikus) 

A szünetmentes tápegység egyedi 
azonosítására szolgál (pl. szervernév 
vagy hely) hálózatkezelési célból. 

A legutóbbi akku-
mulátor-csere 
dátuma 

A gyártás idő-
pontja 

hónap/nap/év Állítsa át a dátumot, ha kicseréli az 
akkumulátort. 

Minimális ka-
pacitás a vissza-
kapcsolás előtt 

0 százalék 0, 15, 30, 45, 50, 60, 
75, 90 százalék 

Adja meg, hány %-ra töltse fel a 
szünetmentes tápegység az akku-
mulátorokat, mielőtt az alacsony ak-
kumulátorfeszültséget követő leállás-
ból visszakapcsolna. 

Feszültség-
érzékenység 

A szünetmentes 
tápegység érzékeli 
a tápvonali 
feszültség-
torzulásokat, s a 
csatlakoztatott 
berendezés 
védelme érdekében 
akkumulátoros 
üzemmódra való 
átváltással reagál. 

Nagy Nagy érzékenység, 
Közepes 
érzékenység, 
Alacsony 
érzékenység 

Megjegyzés: Rossz feszültségviszon-
yok között az UPS esetleg gyakran 
kapcsol át akkumulátoros üzemmódra. 
Ha azonban a csatlakoztatott beren-
dezés normálisan tud üzemelni ilyen 
feltételek mellett is, akkor az akku-
mulátor-kapacitás, és -élettartam 
védelme érdekében csökkentse az 
érzékenységi beállítást. 

Riasztás késleltetés 
szabályzó 

Engedélyez Engedélyez, Tompít, 
Hatástalanít 

Elnémítja az aktuális riasztásokat vagy 
állandó jelleggel minden riasztást 
letilt. 

Kikapcsolás 
késleltetése 

90 másodperc 0, 90, 180, 270, 360, 
450, 540, 630 
másodperc 

Ez a funkció beállítja azt az időinter-
vallumot, amennyi eltelik a ki-
kapcsolási parancs beérkezése és a 
tényleges kikapcsolás között. 
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MEGJEGYZÉS: A BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKEK A POWERCHUTE SZOFTVER,  
VAGY OPCIONÁLISAN VÁLASZHATÓ SMART SLOT BŐVÍTŐ KÁRTYÁK SEGYTSÉGÉVEL VÁLTOZTATHATÓK. 

FUNKCIÓ GYÁRI 
ALAPÉRTÉK 

A FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL KIJELÖLHETŐ 

VÁLASZTÁSOK 
LEÍRÁS 

Lemerülő akku-
mulátor figyelmez-
tetés 

 

2 perc 

A PowerChute 
szoftver automati-
kus, felügyelet 
nélküli leállást 
biztosít körülbelül 
2 perccel az ak-
kumulátor ki-
merülése előtt. 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 
20, 23 perc 

(Körülbelüli idők.) 

A szünetmentes tápegység sípol, 
amikor csak 2 percnyi akkumulátor 
üzemidő van hátra. 

Állítsa át a Lemerülő akkumulátor 
figyelmeztetés idejét úgy, hogy az 
elegendő legyen az operációs rendszer 
vagy rendszer-szoftver biztonságos 
lezárásához. 

Szinkronizált 
bekapcsolási 
késleltetés 

0 másodperc 0, 60, 120, 180, 240, 
300, 360, 420 
másodperc 

Adja meg az időt, ameddig a szünet-
mentes tápegység várjon a 
bekapcsolással a hálózati feszültség 
visszatérése után (a mellékáramkör 
túlterhelésének elkerülése érdekében).  

Magas átkapcsolási 
pont 

100V modell: 
108 V AC 
 

120V modell: 
127 V AC 

 
230V modell: 
253 V AC 

100V modell: 
108, 110, 112,  
114 V AC 

120V modell: 
127, 130, 133,  
136 V AC 

230V modell: 
253, 257, 261,  
265 V AC 

Ha a hálózati feszültségszint általában 
magas, és a csatlakoztatott berendezés 
ilyen magas érték melletti üzemelésre 
van konstruálva, akkor állítsa ma-
gasabbra a magas átkapcsolási pontot, 
hogy elkerülje a szükségtelen akku-
mulátor használatot. 

 

 

Alacsony át-
kapcsolási pont 

100V modell: 
92 V AC 

120V modell: 
106 V AC 

 
230V modell: 
208 V AC 

100V modell: 
86, 88, 90, 92 V AC 

120V modell: 
97, 100, 103,  
106 V AC 

230V modell: 
196, 200, 204,  
208 V AC 

Ha a hálózati feszültségszint általában 
alacsony, és a csatlakoztatott beren-
dezés ilyen alacsony érték melletti 
üzemelésre van konstruálva, akkor 
állítsa alacsonyabbra az alacsony át-
kapcsolási pontot. 

 

Kimenő feszültség
(csak a 230V mod-
ellnél) 

230 V AC 220, 230, 240 V AC Válassza ki a kimeneti 
feszültségértéket. 
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 4: TÁROLÁS, KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 
Tárolás 
A szünetmentes tápegységet hűvös, és száraz helyen, letakarva, és teljesen feltöltött akkumulátorral kell tárolni. 

-15-től +30 °C (+5 től +86 °F) hőmérsélkeltnél hathavonta töltse fel a szünetmentes tápegység akkumulátorát. 
+30-től +45 °C (+86 től +113 °F) hőmérsélkeltnél háromhavonta töltse fel a szünetmentes tápegység akku-
mulátorát. 

Az akkumulátor modul karbantartása 
A szünetmentes tápegység akkumulátorának élettartama függ a használattól és a környezettől. Az akkumulátort 
ajánlatos háromévente kicserélni. 

A szünetmentes tápegységben van egy egyszerűen, üzem közben cserélhető akkumulátor. A csere biztonságos, 
az áramütés veszélyétől mentes folyamat. Az akkumulátorcsere során bekapcsolva hagyhatja a szünetmentes 
tápegységet és a csatlakoztatott berendezést. További felvilágosításért a pótakkumulátorokról lépjen kapcsolatba 
a helyi kereskedővel vagy az APC-vel (lásd Elérhetőségi adatok). 

Megjegyzés: Lecsatlakoztatott akkumulátor esetén a berendezés védtelen a tápfeszültség-kiesésekkel 
szemben.   

Az előlap, és az akkumulátor modul leszerelése 
  

  
  

 
 

Az akkumulátormodul kicserélése 
Kövesse fordított sorrendben Az előlap, és az akkumulátor modul leszerelése utasításait. Megjegyzés: Az akku-
mulátor fedél lezárásához gondoskodjon róla, hogy a biztosítópeckek kifeszített állapotban legyenek, nyomja be 
a fedelet, és nyomja rögzítő helyzetbe a biztosítópeckeket. 

 
Gondoskodjon róla, hogy a kimerült akkumulátorok hulladékhasznosító üzembe kerüljenek, vagy 
pedig juttassa vissza az APC-nek a pótakkumulátor dobozába csomagolva. 
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Szállítás 
1. Kapcsolja ki és húzza ki a szünetmentes tápegységhez csatlakoztatott berendezéseket. 
2. Zárja el a szünetmentes tápegységet, és húzza ki csatlakozó dugóját a hálózati csatlakozó aljzatból. 
3. Húzza ki a hátsó panelen lévő  csatlakozó hüvelyből az akkumulátor csatlakozó dugóját . 

További szállítási információkért, valamint a megfelelő csomagolóanyagok beszerzéséért forduljon az APC-hez 
(lásd Elérhetőségi adatok). 
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 5: HIBAKERESÉS 

Használja az alábbi táblázatot az egyszerűbb üzembe helyezési és üzemeltetési problémák me-
goldásához. Bonyolult szünetmentes tápegység problémák megoldásához keresse fel a www.apc.com 
honlapot. 

PROBLÉMA ÉS/VAGY LE-
HETSÉGES OK 

MEGOLDÁS 

A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG NEM KAPCSOLHATÓ BE 
A szünetmentes tápegység 
nincs csatlakoztatva a hálózati 
áramhoz. 

Ellenőrizze, hogy a szünetmentes tápegység és a hálózati aljzat közti táp-
kábel mindkét végén szorosan csatlakoztatva van-e. 

Az akkumulátor nincs megfe-
lelő módon csatlakoztatva. 

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozó dugója a hátsó panelen teljesen 
be van-e dugva. 

Nagyon alacsony vagy nincs 
hálózati feszültség. 

Ellenőrizze a szünetmentes tápegységre jutó hálózati feszültséget egy asztali 
lámpa bekapcsolásával. Ha a lámpa fénye gyenge, akkor ellenőriztetni kell a 
hálózati feszültséget. 

A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG NEM KAPCSOLHATÓ KI 
A szünetmentes tápegység 
belső hibája. 

Ne próbálja megjavítani a tápegységet. Kapcsolja ki a szünetmentes tápe-
gységet, húzza ki a hátsó panelből az akkumulátor csatlakozóját, és azonnal 
vigye el a szervizbe. 

A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG IDŐNKÉNT SÍPOL 
A normálisan üzemelő 
szünetmentes tápegység sípol 
akkumulátoros üzemelés köz-
ben. 

Semmit sem kell tenni. A szünetmentes tápegység az esetleges hálózati 
feszültségingadozások ellen védi a hozzá csatlakoztatott berendezést. 

AZ UPS NEM BIZTOSÍTJA A VÁRT BIZTONSÁGI MENTÉSI IDŐT 
A szünetmentes tápegység 
akkumulátora gyenge egy 
nemrég előfordult áramkiesés 
miatt, vagy hasznos élettar-
tama már a vége felé jár. 

Cserélje ki az akkumulátort. Hosszan tartó hálózati kiesések után újra fel 
kell tölteni az akkumulátorokat, amelyek hamarabb merülnek le, ha gyakran 
kapcsolják be, vagy magas környezeti hőmérsékleten üzemeltetik őket. Ha 
az akkumulátor élettartama vége felé közeledik, ajánlatos a cseréje még 
akkor is, ha még nem világít a Cseréljen akkumulátort LED. 

VILLOGNAK AZ ELÜLSŐ PANELEN A BALODALI, JOBBOLDALI VAGY KÖZÉPEN ELHELYEZETT LED 
LÁMPÁK  
A szünetmentes tápegység 
belső hibája. A szünetmentes 
tápegység kikapcsolt. 

Ne próbálja megjavítani a tápegységet. Kapcsolja ki a szünetmentes tápe-
gységet, húzza ki a hátsó panelből az akkumulátor csatlakozóját, és azonnal 
vigye el a szervizbe. 

AZ ELŐLAP KIJELZŐI FELVÁLTVA VILLOGNAK 
A tápegységet távoli eszköz, 
pl. a szoftver vagy a külön 
megvásárolható tartozékkártya 
kikapcsolta. 

Semmit sem kell tenni. A szünetmentes tápegység automatikusan újraindul, 
ha a hálózati feszültség visszatér. 



 

  11  

 

PROBLÉMA ÉS/VAGY LE-
HETSÉGES OK 

MEGOLDÁS 

EGYETLEN KIJELZŐ SEM VILÁGÍT ÉS A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG BE VAN DUGVA A FALI AL-
JZATBA 
A szünetmentes tápegység 
leállt, vagy az akkumulátor 
kimerült egy hosszú áramki-
maradás miatt. 

Semmit sem kell tenni. A szünetmentes tápegység automatikusan újraindul, 
ha a hálózati feszültség visszatér és az akkumulátor töltöttsége megfelelő 
lesz. 

A TÚLTERHELÉST JELZŐ LED VILÁGÍT, A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG PEDIG ÁLLANDÓ HANG-
VÉSZJELZÉST AD 
A szünetmentes tápegység is 
overloaded. A csatlakoztatott 
berendezés több teljesítményt 
vesz fel, mint amennyit a 
szünetmentes tápegység elbír. 

A csatlakoztatott berendezés fogyasztása meghaladja a specifikáció szerinti 
“maximális terhelést.” 
A riasztás a túlterhelés megszüntetéséig tart. A túlterhelés megszüntetése 
érdekében csatlakoztasson le minden nem szükséges berendezést a szünet-
mentes tápegységről. 
A szünetmentes tápegység mindaddig szolgáltatja az áramot, amíg csatla-
koztatva van, és a kismegszakító le nem csapódik; hálózatkimaradás esetén 
a szünetmentes tápegység nem biztosít áramot akkumulátoraiból. 
Ha akkumulátoros üzemmódban folyamatosan túlterhelik a szünetmentes 
tápegységet, az kikapcsolja a kimenő feszültséget, hogy megvédje magát az 
esetleges károsodástól. 

VILÁGÍT A CSERÉLJEN AKKUMULÁTORT/AKKUMULÁTOR NINCS CSATLAKOZTATVA LED  
Ez a kijelző villog és két 
másodpercenként rövid sípszó 
hallatszik, jelezve, hogy az 
akkumulátor csatlakozása 
megszakadt. 

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozó dugója a hátsó panelen telje-
sen be van-e dugva. 

Gyenge az akkumulátor. Töltse az akkumulátort legalább huszonnégy óráig. Ezután hajtson végre 
öntesztet. Ha a probléma az akkumulátor feltöltése után is fennáll, cserélje 
ki az akkumulátort. 

Az akkumulátor öntesztje 
sikertelen. 

A szünetmentes tápegység egy percig rövid sípszókat hallatt, majd a cseré-
lje ki az akkumulátort kijelző világítani kezd. A szünetmentes tápegység öt 
óránként megismétli a figyelmeztetést. Töltse 24 óráig az akkumulátort, 
majd ismételje meg az öntesztet annak ellenőrzésére, hogy szükséges-e az 
akkumulátorcsere. Ha az önteszt sikeres, a figyelmeztetés megszűnik. 

VILÁGÍT A HELYSZÍNI HUZALOZÁSI HIBA JELZŐ LED A HÁTSÓ PANELEN (CSAK A 120V MODELLNÉL) 
A szünetmentes tápegység 
szabálytalanul bekötött hálózati 
alzatba van bedugva. 

Észlelt huzalozási hibának számít a hiányzó földelés, az élő és a nulla po-
laritás felcserélése, valamint a túlterhelt nullvezeték áramkör.  
Hívjon szakképzett villanyszerelőt az épület huzalozásának kijavítására. 

LECSAPÓDOTT A BEMENETI KISMEGSZAKÍTÓ 
A szünetmentes tápegység is 
overloaded. Kiugrott helyéből a 
kismegszakító rögzítőpecke. 

Berendezések lecsatlakoztatásával csökkentse a szünetmentes tápegység 
terhelését. Nyomja helyére a kismegszakító rögzítőpeckét. 
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PROBLÉMA ÉS/VAGY LE-
HETSÉGES OK 

MEGOLDÁS 

VILÁGÍT AZ AUTOMATIKUS TÚLÁRAM KOMPENZÁLÁST VAGY AUTOMATIKUS ALACSONY ÁRAM 
KOMPENZÁLÁST JELZŐ LED LÁMPA 
A rendszer túl hosszú túl magas 
vagy túl alacsony tápfeszültség 
időszaknak van kitéve. 

Hívjon szakképzett szervíz szakembert az épületében lévő esetleges elek-
tromos problémák kiderítéséhez. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen 
kapcsolatba helyi áramszolgáltatójával további segítségért. 

A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG AKKUMULÁTORRÓL MŰKÖDIK, PEDIG VAN NORMÁL HÁLÓZATI 
FESZÜLTSÉG 
Lecsapódott a szünetmentes 
tápegység bemeneti kis-
megszakítója. 

Csatlakoztasson le berendezéseket a szünetmentes tápegység terhelés-
csökkentése érdekében, és nyomja helyére a kismegszakító rögzítőpeckét.  

Nagyon magas, alacsony vagy 
torzított hálózati feszültség. 

Csatlakoztassa át a szünetmentes tápegységet egy másik al-áramkörön lévő 
aljzatba, mivel az olcsó üzemanyaggal működő generátorok torzíthatják a 
feszültséget. Ellenőrizze a bemenő feszültséget a hálózati feszültség kijelzőn 
(lásd Működés). Ha a csatlakoztatott berendezés bírja, csökkentse a szünet-
mentes tápegység érzékenységét (lásd A felhasználó által beállítható pa-
raméterek).  

EGYIDEJŰLEG VILÁGÍT AZ AKKUMULÁTORTÖLTÉST, ÉS A TERHELÉST KIJELZŐ LED HASÁB 
A szünetmentes tápegység 
kikapcsolt. A szünetmentes 
tápegység belső hőmérséklete 
meghaladja a biztonságos 
működésre előírt 
küszöbértéket. 

Ellenőrizze, hogy a helyiségben a hőmérséklet az üzemelésre meghatározott 
tartományon belül van-e. 

Ellenőrizze a szünetmentes tápegység elhelyezését, hogy vajon kellő hely 
van-e hagyva a szellőzéséhez (lásd Helyezze el az UPS-t). 

Hagyja lehűlni a szünetmentes tápegységet. Kapcsolja be ismét az eszközt. 
Ha a probléma fennmarad, lépjen kapcsolatba az APC-vel (lásd Elérhetőségi 
adatok). 

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG KIJELZÉSE  
Mind az öt kijelző világít. A hálózati feszültség nagyon magas, ellenőriztetni kell egy villanyszere-

lővel. 

Nem világít a kijelző. Ha a szünetmentes tápegységet egy megfelelő módon működő hálózati al-
jzatba csatlakoztatták, akkor a hálózati feszültség nagyon alacsony. 

HÁLÓZATI  KIJELZŐ 

Nem világít a kijelző. A szünetmentes tápegység akkumulátorról működik, vagy nincs 
bekapcsolva. 

A kijelző villog. A szünetmentes tápegység belső öntesztet hajt végre. 
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Javítás 
Ha a szünetmentes tápegység javításra szorul, ne vigye vissza a viszonteladóhoz. Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Tekintse át a Hibakeresés fejezetben felsorolt problémákat a szokványos hibák kiküszöbölése érdekében. 

2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az APC ügyfélszolgálatához az APC honlapján keresztül, 
www.apc.com/support. 
 Jegyezze fel a szünetmentes tápegység modellszámát, sorozatszámát és a vásárlás dátumát. Ha felhívja 

az APC ügyfélszolgálatát, egy technikus megkéri majd arra, hogy ismertesse a problémát, és megkísérli 
annak megoldását a telefonon keresztül. Ha ez nem sikerül, a technikus megad majd egy javítási 
engedélyszámot. 

 Ha a szünetmentes tápegység még garanciális, a javítás ingyenes.  

3. Szervizbe szállításhoz csomagolja vissza a szünetmentes tápegységet az eredeti csomagolóanyagokba. Haz 
azok már nincsenek meg, keresse fel a www.apc.com/support honlapot felvilágosításért az újabb készlet 
beszerzéséről. 
 Gondosan csomagolja be a tápegységet a szállítás közbeni károsodások megelőzésére. Ne használjon 

Styrofoam (hungarocell) golyókat a szállításhoz. A szállítás közben keletkezett károkat nem fedezi a 
garancia. 

 Szállítás előtt mindig CSATLAKOZTASSA LE AZ AKKUMULÁTORT az USA Közlekedési 
Minisztériumának előírása szerint. Az akkumulátor modul(ok) a szünetmentes tápegységben marad-
hat(nak); nem szükséges kivenni azt (azokat). 

4. A javítási engedélyszámot írja rá a csomagra. 

5. A tápegységet biztosítva, a fuvarköltséget előre kifizetve küldje el az ügyfélszolgálat által megadott címre. 

Elérhetőségi adatok 
U.S.A. vevők - Látogasson el honlapunkra: www.apc.com/support. 

Nemzetközi vevők - Látogasson el honlapunkra: www.apc.com, válassza ki az ország menüből a megfelelő 
országot, majd a honlap tetején válassza ki a Support (Támogatás) gombot. 
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 6: AZ ELŐÍRÁSOKKAL ÉS A GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS  
INFORMÁCIÓK 

100V és 120V modellek 

                  

Ezt a készüléket bevizsgálták és megállapították, hogy megfelel az A kategóriájú digitális 
készülékekre vonatkozó határértékeknek az FCC előírás 15. cikkelye szerint. Ezek a határértékek 
kereskedelmi környezetben üzemelő készülék esetében megfelelő védelmet biztosítanak a káros za-
varás ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciát gerjeszt, használ és bocsát ki, és amennyiben nem a 
használati utasításnak megfelelően szerelik fel és működtetik, zavarja a rádiókommunikációt. E ber-
endezés lakott területen történő üzemelése káros interferenciát okozhat, mely esetben a fel-
használónak saját költségén kell e zavarás megszüntetéséről intézkednie. 

A termékhez használjon árnyékolt jelkábeleket az A kategóriára vonatkozó FCC határértékek biz-
tosítása érdekében. 

230 V modellek:  

 

Ez a termék A kategóriájú. Lakossági környezetben rádióinterferenciát okozhat, ilyen esetben a fel-
használónak kell intézkedni a zavarás megszüntetése érdekében. 
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Korlátozott garancia 
Az American Power Conversion (APC) garantálja, hogy ez a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes a vásár-
lás napjától számított két évig. A garancia keretében vállalt kötelezettség a hibás termékek megjavítására vagy 
cseréjére korlátozott. A vállalat saját belátása szerint dönthet a csere vagy a javítás mellett. Ha igénybe kívánja 
venni a garanciális szolgáltatást, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal javítási engedélyszámért. A termék 
visszaküldésekor a szállítási költség előre fizetendő. A visszaküldött termékhez csatolni kell a tapasztalt 
probléma rövid leírását és a vásárlás helyét és idejét bizonyító dokumentumot. A garancia nem érvényes, ha a 
meghibásodás oka baleset, hanyagság, helytelen használat, illetve ha a készüléket bármilyen módon megváltoz-
tatták vagy módosították. Ez a garancia csak az eredeti vásárló joga, akinek a vásárlástól számított 10 napon 
belül regisztráltatnia kell a terméket. 

AZ ITT LEÍRTAK KIVÉTELÉVEL AZ AMERICAN POWER CONVERSION ELZÁRKÓZIK MINDEN 
TOVÁBBI, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁTÓL, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELAD-
HATÓSÁGRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁTÓL IS. 
Egyes államok nem engedélyezik a beleértett garanciák korlátozását vagy kizárását, ezért a fenti korlátozás(ok) 
vagy kizárás(ok) esetleg nem érvényes(ek) a vásárlóra. 

A FENT KIFEJEZETTEN KÍVÜL AZ APC NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A TERMÉK 
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ 
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE A 
FELHASZNÁLÓT FIGYELMEZTETTÉK. Az APC különösképpen nem felelős semmilyen költségért, például 
a nyereség vagy a bevétel kimaradásáért, a berendezés vagy a berendezés használatának hiányáért, szoftvervesz-
tésért, adatvesztésért, pótlás költségeiért, harmadik fél követeléseiért vagy bármilyen más anyagi kárért. 
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gyei. Minden más védjegy az adott tulajdonosé. 

 


