Instalace
1 Umístûní / Napájení
®

w w w.apc.com

Back-UPS™
CS
350/500

Dbejte na to, aby pfiístroje Back-UPS nebyly umístûny:
• na pfiímém sluneãním svûtle
• v místech s pfiíli‰ vysokou teplotou
• v místech s nadmûrnou vlhkostí nebo v kontaktu s
kapalinami jakéhokoliv typu

Zapojte vá‰ Back-UPS do síÈové zásuvky, jak je
znázornûno na obrázku.
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Pﬁipojená zaﬁízení k Back-UPS

Zadní panel pfiístroje Back-UPS se skládá z
následujících prvkÛ:
V˘vody bateriového zálohování (celkem 3). Tyto
v˘vody zaji‰Èují bateriové zálohování, ochranu proti
elektrick˘m rázÛm a filtraci elektromagnetické
interference (EMI). V pfiípadû v˘padku proudu je
automaticky zaji‰Èováno bateriové napájení pro tyto
v˘vody. Napájení (síÈové ani bateriové) nebude
dodáváno k tûmto v˘vodÛm, pokud bude pfiístroj BackUPS vypnut˘. Pfiipojte k tûmto v˘vodÛm poãítaã,
monitor a vnûj‰í diskovou jednotku nebo vnûj‰í
jednotku CD-ROM.
V˘vod pro ochranu pfied elektrick˘mi rázy. Tento
v˘vod je vÏdy zapnut˘ (pokud je k dispozici síÈové
napájení) a není fiízen spínaãem On/Off. Tento v˘vod
neposkytuje napájení pfii v˘padku proudu. K tomuto
v˘vodu pfiipojte tiskárnu, faxov˘ pfiístroj nebo scanner.
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Pﬁipojení telefonní
linky k ochranû proti
elektrickému rázu

Telefonní porty poskytují ochranu proti bleskové rázové
vlnû pro jakékoliv zafiízení, které je pfiipojeno k
telefonnímu vedení (poãítaã, modem, faxov˘ pfiístroj
nebo telefon). Telefonní porty jsou kompatibilní se
standardy Home Phoneline Networking Alliance
(HPNA) a Digital Subscriber Line (DSL) a rovnûÏ se
v‰emi modulaãními rychlostmi modemÛ. Pfiipojte podle
pfiiloÏeného obrázku.

Stûnová zásuvka

UÏivatelská pﬁíruãka
990-9231 5/03

Modem/telefon/faxov˘ pﬁístroj
Napájecí vedení poãitaãe

• Back-UPS nabíjí vnitfiní baterii vÏdy, kdyÏ je
zapojen do síÈové zásuvky.

4 Zapnutí pﬁístroje Back-UPS

5 Pﬁipojte USB kabel a

nainstalujte software
(na objednávku)

Poznámka: UmoÏnûte pfiístroji Back-UPS dobití po dobu
cel˘ch osmi hodin pfied pouÏitím.
Stisknûte tlaãítko na pfiedním panelu pfiístroje Back-UPS.

Stavové indikátory a alarmy
Overload (ãerven˘) – tento indikátor svítí
vÏdy, kdyÏ pfiíkon pfiipojen˘ch zafiízení na
napájení pfiesáhne v˘kon pfiístroje BackUPS.

Na pfiedním panelu pfiístroje Back-UPS jsou umístûny
ãtyfii stavové indikátory (svûtelné) (On Line, On
Battery, Overload a Replace Battery).

Souvisl˘ tón – tento alarm zazní vÏdy, kdyÏ
budou pfietíÏeny v˘vody bateriového
zálohování (Battery Backup).

ON LINE

RJ-45

ON BATTERY

ON LINE
USB

ON BATTERY

OVERLOAD

OVERLOAD

REPLACE BATTERY

Jistiã – tlaãítko jistiãe umístûné na zadním
panelu pfiístroje Back-UPS se vysune,
zpÛsobí-li nûjak˘ stav pfietíÏení, Ïe se
pfiístroj Back-UPS odpojí od síÈového
napájení. Pokud se toto tlaãítko vysune,
odpojte nepodstatná zafiízení. Obnovte
nastavení jistiãe tak, Ïe zatlaãíte dané
tlaãítko dovnitfi.

REPLACE BATTERY

On Line (zelen˘) – tento indikátor svítí
vÏdy, kdyÏ síÈové napájení napájí v˘vody
bateriového zálohování (Battery Backup).
On Battery (Ïlut˘) – tento indikátor svítí
vÏdy, kdyÏ baterie pfiístroje Back-UPS napájí
zafiízení pfiipojené k v˘vodÛm bateriového
zálohování (Battery Backup).

¤iìte se
pokyny na
obrazovce
monitoru.

Zkontrolujte, zda dojde k následujícím událostem poté, co
stisknete a uvolníte uvedené tlaãítko:

âtyfii zvukové signály kaÏd˘ch 30 sekund
– tento alarm zazní vÏdy, kdyÏ pfiístroj BackUPS bûÏí v reÏimu On Battery (na baterii).
ZvaÏte uloÏení provádûné práce.

• Zelen˘ indikátor On-Line bliká.
• Îlut˘ indikátor On Battery svítí, zatímco se provádí
samoãinn˘ test.
• Jakmile bude samoãinn˘ test úspû‰nû dokonãen, bude
svítit pouze zelen˘ indikátor On Line.
• Pokud není pfiipojena vnitfiní baterie, bude svítit zelen˘
indikátor On Line a ãerven˘ indikátor Replace
Battery. Pfiístroj Back-UPS bude téÏ vydávat chrãiv˘
zvuk.

UPOZORNùNÍ pro uÏivatele poãítaãÛ Macintosh:
k zaji‰tûní maximální v˘konnosti USB pouÏijte OS
10.1.5 nebo vy‰‰í verzi.

Souvisl˘ zvukov˘ signál – tento alarm zazní
vÏdy, kdyÏ je baterie témûfi vybitá. Doba, po
kterou mÛÏe pfiístroj pracovat na baterii, je
velmi krátká. Neprodlenû uloÏte ve‰kerou
rozdûlanou práci a opusÈte v‰echny otevfiené
aplikace. Uzavfiete operaãní systém, vypnûte
poãítaã a pfiístroj Back-UPS.

Pokud není na poãítaãi zapnuta volba automatického
spou‰tûní Autoplay, postupujte následovnû:
1. Na pracovní plo‰e obrazovky poãítaãe dvakrát
kliknûte na ikonu Tento poãítaã (My Computer).
2. Dvakrát kliknûte na ikonu jednotky CD-ROM a
fiiìte se pokyny, které se objeví na obrazovce.

Replace Battery (ãerven˘) – tento indikátor
se rozsvítí vÏdy, kdyÏ se baterie pfiiblíÏí
konci své Ïivotnosti nebo kdyÏ baterie není
pfiipojena (viz v˘‰e). Baterie, která je blízko
konce své Ïivotnosti, má nedostaãující dobu
bûhu a mûla by b˘t vymûnûna.
Chrãiv˘ zvuk po dobu 1 minuty kaÏd˘ch 5
hodin – tento alarm zazní vÏdy, kdyÏ baterie
neprojde automatick˘m diagnostick˘m
testem.

V˘mûna vnitﬁní baterie

Objednání náhradní baterie

Pfii v˘mûnû vnitfiní baterie postupujte následovnû:

Typická doba Ïivotnosti baterie je 3-6 let (v závislosti na poãtu cyklÛ vybití a provozní teplotû). Náhradní
baterii je moÏno objednat telefonicky u firmy APC nebo je moÏno tuto baterii objednat on-line na webové
stránce APC (http://www.apc.com, poÏaduje se platná platební karta).

Poznámka: V˘mûna baterie je bezpeãn˘ postup. Bûhem tohoto procesu v‰ak mÛÏe dojít k mírnému
jiskfiení, coÏ je normální.

1

PoloÏte jednotku na bok. VysuÀte kryt bateriové
pfiihrádky smûrem vzhÛru a sejmûte jej ze
zdroje UPS.
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Pfii objednávce laskavû uveìte kazetu baterie RBC2.

Pﬁenosové napûtí a nastavení citlivosti (na objednávku)
V situacích, kdy se jednotka Back-UPS nebo pfiipojené zafiízení jeví jako pfiíli‰ citlivé na vstupní napûtí, mÛÏe b˘t
nutné upravit pfienosové napûtí. Jedná se o jednoduchou úlohu vyÏadující pouÏití tlaãítka na ãelním panelu. Pfii
úpravû pfienosového napûtí postupujte následovnû:
1. Pfiipojte jednotku Back-UPS ke zdroji síÈového napájení. Jednotka Back-UPS bude pracovat v záloÏním reÏimu
(Ïádn˘ indikátor nesvítí).
2. Na 10 vtefiin stisknûte tlaãítko na ãelním panelu aÏ na doraz.V‰echny indikátory na ãelním panelu jednotky
Back-UPS budou blikat, aby potvrdily pfiechod do reÏimu programování.
3. Jednotka Back-UPS pak ukáÏe aktuální nastavení citlivosti, jak naznaãuje následující tabulka.

Vytáhnûte baterii, ãímÏ obnaÏíte svorky baterie a
vodiãe. Odpojte vodiãe od svorek.
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4.
5.
6.
NasuÀte novou baterii do bateriové pfiihrádky.
Pfiipojte bateriové vodiãe ke svorkám
následujícím zpÛsobem:
âern˘ vodiã k zemnící svorce (-)
âerven˘ vodiã ke kladné svorce (+)

Vyrovnejte kryt bateriové pfiihrádky s dráÏkami
ve zdroji UPS. ZasuÀte kryt smûrem dolÛ,
dokud nezaklapne.

7.
8.

Blikající
indikátory

Nastavení
citlivosti

Rozmezí vstupního
napûtí
(pro síÈov˘ provoz)

PouÏití

1
(Ïlut˘)

Nízká

160 - 278 V~

Vstupní napûtí je extrémnû nízké
nebo vysoké. Nedoporuãuje se pro
poãítaãové zátûÏe.

2
(Ïlut˘ a ãerven˘)

Stfiední
(tovární nastavení)

180 - 266 V~

Jednotka Back-UPS se ãasto pfiepíná
do provozu na baterii.

3
(Ïlut˘, ãerven˘ a
ãerven˘)

Vysoká

196 - 256 V~

Pfiipojené zafiízení je citlivé na
kolísání napûtí (doporuãené
nastavení).

Pro navolení nízké citlivosti tisknûte tlaãítko dokud nezaãne blikat Ïlut˘ indikátor.
Pro navolení stfiední citlivosti tisknûte tlaãítko dokud nezaãne blikat Ïlut˘ a ãerven˘ indikátor (druh˘ a tfietí
shora).
Pro navolení vysoké citlivosti tisknûte tlaãítko dokud nezaãne blikat Ïlut˘ indikátor a oba ãervené indikátory
(tfii dolní indikátory).
Chcete-li vystoupit aniÏ byste zmûnili nastavení citlivosti, tisknûte tlaãítko dokud nezaãne blikat zelen˘
indikátor.
Jakmile je jednotka v reÏimu programování a tlaãítko se nestiskne bûhem následujících 5 vtefiin, jednotka BackUPS opustí tento reÏim; v‰echny indikátory zhasnou.
APC, Back-UPS a PowerChute jsou registrované ochranné známky American Power Conversion.
V‰echny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.

Technické parametry

Diagnostika technick˘ch potíÏí
PouÏijte níÏe uvedené tabulky pro vyfie‰ení pfiípadn˘ch drobn˘ch instalaãních a provozních problémÛ jednotky
Back-UPS. Pokud narazíte na problémy, které nebude moÏno vyfie‰it za pouÏití tohoto dokumentu, obraÈte se na
oddûlení technické podpory APC On-line nebo zavolejte na oddûlení technické podpory APC.
MoÏná pfiíãina

Vstupní napûtí (síÈové)
Frekvenãní rozsah (síÈové)

Postup

47 - 63 Hz (automatická detekce)

Tvar stfiídavého napûtí v reÏimu
On Battery (na baterii)

Back-UPS se nezapne
Pfiístroj Back-UPS není pfiipojen ke
zdroji napájení (AC).

180 - 266 V stfiídav˘ch (standardní nastavení)

stupÀovit˘ sinus

Maximální zátûÏ

Zkontrolujte, zda je napájecí zástrãka pfiístroje
Back-UPS pevnû pfiipojena do stûnové zásuvky.

350 VA - 210 W

Typická doba dobití

8 hodin

Provozní teplota
Vyskoãen˘ jistiã pfiístroje Back-UPS.

Velmi nízké nebo Ïádné síÈové napûtí.

0˚ aÏ 40˚C
-15˚ aÏ 45˚C

Skladovací teplota

Odpojte ménû dÛleÏitá zafiízení od pfiístroje BackUPS. Obnovte pÛvodní nastavení jistiãe (nachází se
na zadním panelu pfiístroje Back-UPS) tím, Ïe
zatlaãíte tlaãítko jistiãe plnû smûrem dovnitfi, dokud
nezaklapne. Pokud bude provedena obnova
nastavení jistiãe, zapnûte pfiístroj Back-UPS a
postupnû pfiipojujte zpût daná zafiízení. Pokud dojde
znovu k vyskoãení jistiãe, je pravdûpodobné, Ïe
jedno z pfiipojen˘ch zafiízení zpÛsobuje pfietíÏení.

5 aÏ 95% bez kondenzace

Provozní a skladovací relativní
vlhkost

16,5 x 9,2 x 28,5 cm

Velikost
(v˘‰ka x ‰ífika x hloubka)

Zkontrolujte síÈtovou zásuvku, která dodává
napájení pfiístroji Back-UPS, k ãemuÏ pouÏijete
stolní lampu. Pokud Ïárovka svítí slabû, nechejte
síÈové napûtí zkontrolovat kvalifikovan˘m
elektrikáfiem.

500 VA - 300 W

Hmotnost

350 VA - 5,7 kg

500 VA - 5,9 kg

Expediãní hmotnost

350 VA - 6,8 kg

500 VA - 7,0 kg

EN 55022, IEC 801-2 a 801-4 (úroveÀ IV) a IEC 801-3 (úroveÀ III)

Klasifikace EMI
Doba bûhu v reÏimu On Battery
(na baterii)

350 VA - typicky 13,2 minut - stolní poãítaã a 17" monitor.
500 VA - typicky 10,8 minut - stolní poãítaã a 21" monitor.

Pﬁístroj Back-UPS nenapájí poãítaã/monitor/vnûj‰í zaﬁízení bûhem v˘padku proudu
Vnitfiní baterie není pfiipojena.

Zkontrolujte pfiipojení baterie.

Skladování pﬁístroje Back-UPS

Poãítaã, monitor nebo vnûj‰í disková/
CD-ROM jednotka jsou zapojeny do
v˘vodu pouze pro elektrick˘ ráz (v˘vod
„Surge Only“).

Pfiepojte zástrãku napájecí ‰ÀÛry poãítaãe, monitoru nebo vnûj‰í jednotky do
v˘vodÛ bateriového zálohování (v˘vody „Battery Backup“).

Pfied skladováním dobíjejte baterii pfiístroje Back-UPS po dobu alespoÀ osmi hodin. Pfiístroj Back-UPS skladujte
pfiikryt˘ v poloze nastojato v chladném, suchém prostfiedí. Bûhem skladování dobíjejte baterii v souladu s
následující tabulkou:

Do‰lo k vyskoãení jistiãe pfiístroje
Back-UPS.

SíÈová zásuvka, ke které je pfiipojen
pfiístroj Back-UPS, nedodává síÈové
napájení do jednotky.

Doba dobíjení

-5˚ aÏ 30˚C

kaÏd˘ch 6 mûsícÛ

8 hodin

30˚ aÏ 45˚C

kaÏdé 3 mûsíce

8 hodin

Odpojte ménû dÛleÏitá zafiízení od pfiístroje BackUPS. Obnovte pÛvodní nastavení jistiãe (nachází
se na zadním panelu pfiístroje Back-UPS) tím, Ïe
zatlaãíte tlaãítko jistiãe plnû smûrem dovnitfi,
dokud nezaklapne.

Kontaktujte laskavû oddûlení technické podpory firmy APC pro pfiípadné zji‰tûní poruchy u jednotky
pfied jejím vrácením do firmy APC.

Pfiipojte pfiístroj Back-UPS k jiné síÈové zásuvce nebo zajistûte, aby
kvalifikovan˘ elektrikáfi zkontroloval elektrick˘ rozvod v dané budovû.

Servis
Poznámka: Pokud zdroj UPS vyÏaduje servis, nevracejte jej prodejci. Mûli byste podniknout
následující kroky:

Pﬁístroj Back-UPS neposkytuje oãekávanou dobu zálohování
Pfiístroj Back-UPS je pfietíÏen.

Frekvence dobíjení

Skladovací teplota

Pﬁístroj Back-UPS pracuje na baterii, aãkoliv existuje normální síÈové napûtí

Odpojte ménû dÛleÏitá zafiízení, která jsou pfiipojena k bateriovému
zálohování, jako jsou napfi. tiskárny, a zapojte je do v˘vodu pro ochranu pfied
elektrick˘m rázem. Poznámka: Zafiízení, která mají motory nebo stmívací
spínaãe (jako napfi. laserové tiskárny, ohfiívaãe, ventilátory, lampy a
vysavaãe) by nemûla b˘t pfiipojena k v˘vodÛm bateriového zálohování.

Baterie pfiístroje Back-UPS je slabá v
dÛsledku nedávného v˘padku a nemûla
k dostateãn˘ ãas na dobití.

Dobijte baterii. Baterie se dobíjí vÏdy, kdyÏ je pfiístroj Back-UPS zapojen do
síÈové zásuvky. Pro plné nabití baterie ze stavu úplného vybití je vût‰inou
potfieba osmi hodin. Doba práce pfiístroje Back-UPS bude sníÏena, dokud
nedojde k úplnému nabití baterie.

Je tfieba vymûnit baterii.

VymûÀte baterii (viz „Objednání náhradní baterie“). Baterie v typickém
pfiípadû vydrÏí 3-6 let nebo krat‰í dobu, pokud jsou vystaveny ãast˘m
v˘padkÛm proudu nebo zv˘‰en˘m teplotám.

Svítí ãerven˘ indikátor

1 Postupujte podle oddílu diagnostiky technick˘ch potíÏí, kter˘ vám mÛÏe pomoci pfii fie‰ení bûÏn˘ch problémÛ.
2 Zjistûte, zda do‰lo k vyskoãení jistiãe. Pokud do‰lo k vyskoãení jistiãe, obnovte jeho pÛvodní nastavení a
zjistûte, zda problém pfietrvává.
3 Pokud problém pfietrvává, vyhledejte si webovou stránku firmy APC (www.apc.com) nebo zavolejte na
zákaznick˘ servis.
• Poznamenejte si ãíslo modelu va‰eho zdroje UPS, v˘robní ãíslo a datum zakoupení. Pfiipravte se na lokalizaci
problému po telefonu s odborn˘m technikem. Pokud tato lokalizace nepovede k úspûchu, vystaví vám tento
technik autorizaãní ãíslo pro vrácení zboÏí (RMA#) a sdûlí vám adresu, na kterou je tfieba zboÏí zaslat.
• Pokud je zdroj UPS v záruãní lhÛtû, opravy jsou zdarma. Pokud není v záruce, úãtuje se poplatek za opravu.
4 Zabalte vá‰ UPS do jeho pÛvodního balení. Pokud nemáte pÛvodní balení jiÏ k dispozici, poÏádejte zákaznick˘
servis o obdrÏení nové soupravy. Zabalte zdroj UPS fiádn˘m zpÛsobem, aby nedo‰lo k jeho po‰kození
pfii pfiepravû.

Baterie není fiádnû zapojena.

Zkontrolujte pfiipojení baterie.

Indikátor pfietíÏení svítí, pokud
zafiízení pfiipojené k v˘vodÛm
bateriového zálohování odebírá více
proudu, neÏ mÛÏe pfiístroj Back-UPS
poskytnout.

Pfiepojte napájecí zástrãku zafiízení do v˘vodu pro ochranu pfied
elektrick˘mi rázy.

5 Napi‰te ãíslo RMA# na vnûj‰í povrch balení.
6 VraÈte zdroj UPS prostfiednictvím poji‰tûné zásilky, s uhrazen˘m po‰tovn˘m na adresu uvedenou
zákaznick˘m oddûlením.

Je tfieba vymûnit baterii.

Mûla by b˘t provedena v˘mûna baterie (zhruba do dvou t˘dnÛ, viz
„Objednání náhradní baterie“). Pokud nevymûníte baterii, bude to mít za
následek sníÏenou zálohovou dobu práce pfii v˘padku proudu.

Záruka

âervené indikátory blikají
Porucha pfiístroje Back-UPS.

PoÏádejte APC o provedení servisu.

Svítí indikátor pro v˘mûnu baterie (Replace Battery) a zazní alarm, kdyÏ se pﬁístroj
Back-UPS zapne
Vnitfiní baterie není pfiipojena.

Zkontrolujte pfiipojení baterie.

Poznámka: Nikdy nepouÏívejte pro balení obaly z StyrofoamTM. ·kody, k nimÏ by do‰lo pfii
pfiepravû, nejsou kryty zárukou (doporuãujeme pojistit balík na plnou hodnotu).

Standardní záruãní lhÛta je dva (2) roky od data nákupu. Standardním postupem firmy APC je v˘mûna pÛvodní
jednotky za jednotku opravenou (repasovanou) v továrnû. Zákazníci, ktefií musejí mít pÛvodní jednotku zpût v
dÛsledku pfiidûlen˘ch inventárních karet a odpisov˘ch harmonogramÛ, musejí deklarovat takovou potfiebu pfii
prvním kontaktu se zástupcem technické podpory firmy APC. APC ode‰le náhradní jednotku, jakmile její oddûlení
oprav obdrÏí vadnou jednotku, nebo mÛÏe provést odeslání hned po obdrÏení platného ãísla platební karty.
Zákazník zaplatí za odeslání dané jednotky firmû APC. Firma APC platí pfiepravní náklady za pozemní dopravu pro
dodání náhradní jednotky zákazníkovi.

Kontaktní informace firmy APC
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USA/Kanada

1.800.800.4272

V‰echny zemû svûta

1.401.789.5735

âeská republika

0800 102063

Internet

http://www.apc.com

Technická podpora

http://www.apc.com/support
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