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BEZPEČNOST - VAROVÁNÍ

• Tato jednotka UPS používá napětí, které může být nebezpečné. Nepokoušejte se jednotku rozebírat. 

Jednotka neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravy smí provádět pouze servisní technik.

• V případě nouze stiskněte tlačítko VYPNUTÍ a odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu, 
abyste UPS řádně deaktivovali.
• Zabraňte vniknutí tekutin nebo cizích předmětů do UPS. Na jednotku ani do její blízkosti nepokládejte 

nápoje ani jiné nádoby obsahující kapaliny.

• Nezapojujte vstup UPS do vlastního výstupu.

• Nepřipojujte k UPS předměty nesouvisející s počítačem, například lékařské vybavení, vybavení pro 

podporu života, mikrovlnné trouby nebo vysavače.

• Abyste snížili riziko přehřátí jednotky UPS, nezakrývejte chladicí otvory jednotky UPS a nevystavujte ji 

přímému slunečnímu světlu ani ji neinstalujte v blízkosti tepelně emitujících zařízení, jako jsou topná 

tělesa nebo pece.

• Před čištěním odpojte UPS a nepoužívejte tekuté ani sprejové čisticí prostředky.

• Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly explodovat.

• Neotvírejte ani nepoškozujte baterii nebo baterie. Uvolněný elektrolyt je škodlivý pro pokožku a oči. 

Může to být toxické.

ÚVOD

Tato jednotka UPS je speciálně navržena pro osobní počítač s více funkcemi. Jeho nízká 

hmotnost a kompaktní design se perfektně hodí do omezeného pracovního prostředí. Řada 

UPS je vybavena boost a buck AVR ke stabilizaci rozsahu vstupního napětí. Je také 

integrován s funkcí DC start. Tato funkce umožňuje spuštění UPS bez napájení střídavým 

proudem.

I když je to malá UPS, hlavní vlastnosti UPS jsou uvedeny níže:

• Mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost

• Vybaveno technologií Boost a Buck AVR
• Funkce Green Power pro úsporu energie
• Funkce DC Start

• Kompaktní velikost, nízká hmotnost

• Poskytuje ochranu proti přetížení střídavým proudem
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1. Inspekce
Vyjměte jednotku UPS z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, ke kterému mohlo 

dojít během přepravy. Pokud zjistíte jakékoli poškození, zabalte jednotku a vraťte ji na místo 

zakoupení.

2. Nabíjení
Tato jednotka je dodávána z výroby s plně nabitou interní baterií, avšak během přepravy 

může dojít ke ztrátě některých nábojů a baterie by měla být před použitím dobita. Zapněte 

jednotku UPS, připojte jednotku k příslušnému zdroji napájení a nechte jednotku UPS plně 

nabít tak, že ji necháte připojenou alespoň 6 hodin bez zátěže (bez připojených elektrických 

zařízení, jako jsou počítače, monitory atd.)

6 hodin
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3. Umístění
Nainstalujte jednotku UPS do chráněného prostředí, které zajišťuje dostatečné proudění 

vzduchu kolem jednotky a neobsahuje nadměrný prach, korozivní výpary a vodivé 

nečistoty. Nepoužívejte UPS v prostředí s vysokou okolní teplotou nebo vlhkostí.

Na druhou stranu umístěte UPS mimo monitor alespoň 20 cm, aby nedocházelo k rušení.

4. Připojení
Zapojte UPS do 2pólové, 3vodičové uzemněné zásuvky. Poté připojte jedno zařízení 

související s počítačem do každé z napájecích zásuvek dodávaných na zadní straně 

jednotky UPS.

5. Zapněte / vypněte

Chcete-li jednotku UPS zapnout, lehce stiskněte vypínač. Chcete-li jednotku UPS vypnout,

stiskněte hlavní vypínač

Vypínač

CZ



SPECIFIKACE
Modelka 400/600/800 1000/1200 1500/2000

400 VA / 240 W 1000 VA / 600 W 1500 VA / 900 W

NAPÁJENÍ VA / W 600 VA / 360 W

1200 VA / 720 W 2000 VA / 1200 W

800 VA / 480 W

VSTUP

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

Rozsah napětí 81-145 VAC nebo 162-290 VAC

Regulace napětí

+ / -10%

(Batt. Mode)

VÝSTUP

Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz

Regulace frekvence

+ / -1 Hz

(Batt. Mode)

Výstupní křivka
Modifikovaná
sinusová vlna

Typ baterie

12 V / 4,5 AH x1

12 V / 9,0 AH x2

BATERIE

12 V / 7,0 AH x1 12 V / 7,0 AH x 2

12 V / 9,0 AH x1

Dobijte čas 6-8 hodin až 90% po úplném vybití

PŘEVOD

Typický 2-6 ms

ČAS

AC režim Zelené osvětlení

INDIKÁTOR Režim baterie Žlutá LED bliká

Poruchový režim
Červené LED

osvětlení

Režim zálohování Zní každých 10 sekund. Zní

ZVUKOVÉ Slabá baterie každou 1 sekundu. Zní

POPLACH Přetížení každých 0,5 sekund.

Chyba Trvale zní

OCHRANA Plná ochrana Ochrana proti vybití, přebití a přetížení

FYZICKÝ Rozměry (mm) 298x101x142 338x149,3x162 380x158x198

HMOTNOST Čistá hmotnost (kg) 3,85 / 4,35 / 4,7 7,8 / 8,4 10,1 / 10,5
ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Provozní prostředí 0 ° C - 40 ° C

NT Úrověn hluku Méně než 40 dB



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Symptom Možná příčina Lék

1. Baterie slabá 1. Nabijte baterii až 8 hodin

Žádný LED displej na předním 2. Porucha baterie 2. Vyměňte za stejný typ

panelu baterie

3. Není stisknut vypínač 3. Stiskněte znovu vypínač

Bzučák alarmu pípne napájení Přetížení UPS Ověřte, že zatížení odpovídá
nepřetržitě, když je napájení 
střídavým proudem možnosti UPS uvedené ve

normální specifikacích

1. Přetížení UPS 1. Odstraňte nekritické zatížení

2. Napětí baterie je příliš nízké 2. Nabijte baterii nejméně 8
Při výpadku proudu se záloží čas
krátí hodin

3. Porucha baterie v důsledku 3. Vyměňte za stejný typ

provozu s vysokou teplotou baterie

prostředí nebo nesprávný

provoz na baterii

Síť normální, ale žlutá LED bliká Uvolněný napájecí kabel
Znovu připojte podpěru napájecího
kabelu

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto zařízení najdete na adrese: www.rebelelectro.com.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Další produkty a příslušenství najdete na webových stránkách www.rebelelectro.com.

Angličtina

Správná likvidace tohoto produktu

(Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru) Toto označení zobrazené na produktu nebo jeho 
literatuře naznačuje, že by po skončení své životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste zabránili možnému 
poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte jej prosím od ostatních druhů odpadu
a recyklujte jej odpovědně, aby se podpořilo udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Uživatelé domácnosti by se měli 
obrátit buď na prodejce, u kterého si tento produkt zakoupili, nebo na místní vládní úřad, kde zjistí podrobnosti o tom, kde a jak 
mohou tento produkt odevzdat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a 
zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.

Vyrobeno v Číně pro LECHPOL ELECTRONICS Sp. z oo Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
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