
                                                                                   Návod k obsluze
G642 - Záložní zdroj - 1000VA/600W 9Ah, UPS, VOLTPOLSKA MICRO

UPS
Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:
Díky kompaktnímu pouzdru a nízké hmotnosti je ideální pro místnosti s
omezeným využitelným prostorem. Napájecí zdroj je vybaven pokročilým modulem AVR 
(stabilizátor napětí), který chrání zařízení před náhlými napěťovými rázy. Napájení lze navíc 
spustit pouze z vestavěné baterie bez přímého připojení k elektrické síti.
- Spolehlivý a účinný mikroprocesorový řídicí systém
- Vestavěný stabilizátor napětí AVR
- Ekologická funkce automatické úspory energie
- Možnost spustit napájení bez připojení k síti AC
- Funkce studeného startu, která automaticky obnoví napájení s vybitými bateriemi po 
obnovení střídavého napětí
- Kompaktní pouzdro a nízká hmotnost zařízení
- Ochrana proti přetížení

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
- Je zakázáno připojovat výstup AC ke stávající elektrické instalaci.

- Nezakrývejte větrací otvory. Napájecí zdroj by měl být instalován na snadno přístupném 
místě s minimálně 15 cm volného prostoru kolem krytu, aby byla zajištěna volná cirkulace 
vzduchu.

- Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zkontrolujte, zda je 
stávající kabeláž v dobrém stavu a zda jsou všechny vodiče správně dimenzovány (průřez, 
délka atd.). Nespouštějte napájecí zdroj s poškozeným nebo neodpovídajícím zapojením.

- Zařízení obsahuje součásti, které mohou způsobit jiskření. Abyste předešli požáru a / nebo 
výbuchu, neinstalujte zařízení v místnostech obsahujících hořlavé baterie nebo materiály, ani 
na místech, kde jsou zařízení, která nemohou přijít do styku s ohněm. To zahrnuje jakékoli 
místo, kde jsou uloženy benzínem poháněné stroje, palivové nádrže, armatury, lepidla nebo 
jiná spojení mezi součástmi palivového systému.

- Neotevírejte / nevyjímejte kryt ze zdroje napájení. Zařízení neobsahuje žádné části vyžadující
údržbu. Pokus o opravu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kondenzátory 
uvnitř zařízení zůstávají nabité i po odpojení napájení.

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, před prováděním údržby nebo čištění odpojte
střídavé napájení a stiskněte tlačítko VYPNOUT na napájecím zdroji. Vypnutí zařízení pouhým 
tlačítkem nesnižuje riziko.

- Výstupní část AC kabeláže by za žádných okolností neměla být připojena k elektrické síti 
nebo generátoru. Takové spojení může způsobit poškození větší než zkrat v obvodu. Střídavý 
výstup střídače nesmí být za žádných okolností připojen ke střídavému vstupu. Zejména mějte
na paměti, že napájecí adaptér by neměl být používán k napájení systémů podpory života 
nebo jiného lékařského vybavení. U těchto typů zařízení nezaručujeme správnou funkci 
napájecího zdroje, v takovém systému jej používáte pouze na vlastní nebezpečí.
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- Nepřetěžujte zařízení. Provoz pod zátěží vyšší než jmenovitá zátěž může poškodit napájecí 
zdroj. Napájecí zdroj by měl mít přibližně o 15-25% více energie než připojená zátěž.

- Baterie nainstalované v napájecím zdroji by měly být vyměněny

prováděné nebo pod dohledem osob k tomu vyškolených nebo po přečtení poznámek 
obsažených v této příručce.

POPIS KRYTU
Je uvedeno uspořádání a počet prvků v krytu

PICO UPS
1 - LED indikátory (červená, žlutá, zelená) a 
vypínač ON / OFF napájecího zdroje
4 - Pojistka
5 - Napájecí kabel střídavého proudu
6 - Výstupní zásuvky pro připojení zařízení

MICRO UPS
2 - vypínač ON / OFF napájecího zdroje
3 - LCD displej
4 - Pojistka
5 - Napájecí kabel střídavého proudu
6 - Výstupní zásuvky pro připojení zařízení

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit 

Použití:
PROVOZ NAPÁJENÍ

1. Vestavěná baterie by měla být plně nabitá, ale během 
přepravy a skladování může dojít k určitému vybití, proto ji 
před prvním použitím plně nabijte.

2. Zapněte napájecí adaptér, připojte jej ke zdroji napájení a 
nechte vestavěnou baterii plně nabít. Tento proces může trvat 
až 6 hodin (v závislosti na kapacitě) bez zátěže připojené k 
napájecímu zdroji.

3. Napájení by mělo být umístěno na místě, které zajišťuje 
volný průtok vzduchu. 

4. Napájení by mělo být v min. vzdálenosti 20 cm od zařízení 
citlivých na rušení, např. Monitorů.
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5. Připojte síťovou zástrčku napájecího adaptéru k elektrické síti. Poté připojte zařízení, např. 
Počítačovou jednotku, k napájecím zásuvkám na UPS.

6. Zapněte napájení jemným stisknutím tlačítka napájení na krytu. Chcete-li vypnout, znovu 
stiskněte tlačítko napájení.

7. Pokud chcete napájet napájecí zdroj bez síťového napájení, odpojte jej ze zásuvky a 
stiskněte tlačítko napájení na krytu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Parametry a funkce zařízení popsané v této příručce se mohou změnit
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NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Displej LCD se na předním panelu 
nerozsvítí

1. Slabá baterie 
2. Špatná baterie 
3. Tlačítko ON / OFF není stisknuto

1. Nabijte baterii přibližně 6-8 
hodin 
2. Vyměňte baterii za novou 
stejného typu a kapacity 
3. Stiskněte znovu tlačítko ON / 
OFF

Zvukový alarm je stále slyšitelný i 
přes správné napájení ze sítě

1. Přetížení napájecího zdroje 1. Zajistěte, aby výkon připojené 
zátěže nepřekročil maximální 
přípustnou hodnotu pro napájecí 
zdroj

Během poruchy (výpadek 
napájení) je doba provozu baterie 
příliš krátká 

1. Přetížení napájecího zdroje 2. 
Slabá baterie
3. Baterie poškozená příliš vysokou
provozní teplotou nebo jinými 
zakázanými provozními 
podmínkami

1. Odpojte některá zařízení od 
napájení 
2. Nabijte baterii přibližně 6-8 
hodin 
3. Vyměňte baterii za novou 
stejného typu a kapacity

UPS je připojen k síti a ikona BATT
MODE svítí 

Napájecí kabel může být do UPS 
vložen nesprávně / uvolněn 

Zkontrolujte kabel a znovu jej 
připojte

Údržba a čištění 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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