INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ AWARYJNY (UPS)
ActiveJet AJE EASY 650LCD / 850LCD
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Dziękujemy za zakup urządzenia UPS ActiveJet. Aby bezpiecznie korzystać z zasilacza awaryjnego (UPS)
przeczytaj tę instrukcję przed uruchomieniem urządzenia.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ – zawiera ona ważne wskazówki dotyczące UPS, które powinieneś stosować
podczas instalacji i użytkowania urządzenia.
• UPS pracuje pod napięciem stwarzającym niebezpieczeństwo dla życia. Nie wolno rozmontowywać urządzenia,
ono części wymienianych przez użytkownika. Napraw powinien dokonywać tylko autoryzowany serwis.
• Napięcie akumulatora wynosi 12V. Akumulator jest bezobsługowy, kwasowo ołowiowy i posiada sześć ogniw.
Należy go ładować przynajmniej raz na dwa miesiące poprzez podłączenie urządzenia do sieci energetycznej.
• Urządzenie należy zasilać WYŁĄCZNIE z gniazd z bolcem uziemiającym. Niezastosowanie się do tego, grozi
porażeniem prądem.
• W razie konieczności nagłego odłączenia UPS od zasilania – wyłącz go przyciskiem na panelu przednim i wyciągnij
przewód zasilający z gniazda zasilającego na panelu tylnym.
• Nie dopuść do dostania się płynów lub przedmiotów do wnętrza urządzenia. Nie umieszczaj napojów lub naczyń
zawierających płyny na urządzeniu lub w jego bliskim sąsiedztwie.
• UPS przeznaczony jest do pracy w ściśle określonym środowisku (parametry środowiska określone są w
na końcu niniejszej instrukcji). Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniu z odkrytym zbiornikiem wodnym
pomieszczeniu o wysokiej wilgotności.
• Nie wolno łączyć gniazda zasilającego UPS z gniazdami wyjściowymi.
• Nie wolno podłączać do UPS rozgałęziaczy lub listew zasilających.
• Nie wolno podłączać do UPS urządzeń innych niż komputerowe, w szczególności: urządzeń medycznych,
podtrzymujących życie, kuchenek mikrofalowych.
• Aby wyeliminować ryzyko przegrzania UPS nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych, wystawiać go
światła słonecznego, użytkować w pobliżu urządzeń grzewczych i pieców.
• Odłącz zasilanie od UPS przed czyszczeniem, nie używaj płynów czyszczących lub detergentów w spray’u.
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia, grozi to eksplozją.
• Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatora. Zawarty w nim toksyczny elektrolit jest szkodliwy dla oczu i skóry.
• Akumulator stwarza zagrożenie porażenia prądem. Zwarcie biegunów akumulatora może doprowadzić
spięcia. Aby tego uniknąć należy (np. w trakcie wymiany akumulatora) stosować się
zaleceń:
1) Zdejmij zegarek, biżuterię z dłoni.
2) Używaj izolowanych narzędzi.
3) Używaj gumowych rękawic i butów.
4) Nie kładź metalowych przedmiotów na akumulatorze.
5) Przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
• Serwis urządzenia i wymianę akumulatora powinien przeprowadzać tylko wyspecjalizowany, przeszkolony
serwis. Nie dopuść by zajmował się tym ktoś inny.
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• Należy stosować akumulatory tego samego typu.
• Urządzenie może być instalowane i używane przez osoby nieprzeszkolone, po zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją
Obsługi.
• Podłączone urządzenia powinny być tak zabezpieczone, aby ich sumaryczny prąd upływu nie przekraczał
• Gniazdo sieciowe do którego podłączony jest UPS powinno być łatwo dostępne.
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Specyfikacja
MODEL
WEJŚCIE
Moc
Napięcie zas.
Zakres napięć zas.

UPS ActiveJet AJE EASY 650LCD UPS ActiveJet AJE EASY 850LCD
650 VA / 360 W
850 VA / 480 W
110/120 VAC lub 220/230/240 VAC
85-140 VAC lub 162-290 VAC

WYJŚCIE
Wahania napięcia (tryb bateryjny)
Wahania częst. (tryb bateryjny)
Czas przełączania
Kształt napięcia (tryb bateryjny)
Zabezpieczenia

± 10%
50 Hz lub 60 Hz ± 1 Hz
2-6 ms, max 10 ms
Sinusoida modyfikowana
Przed zwarciem i przeciążeniem.

AKUMULATOR
Typ i liczba akumulatorów
Czas ładowania
Zabezpieczenia

12 V / 7 Ah x 1

12 V / 9 Ah x 1
4 h do 90% pojemności
Przed zwarciem i przeciążeniem.

KONTROLKI
Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD

ALARM DŹWIĘK.
Tryb bateryjny
Wyczerpany akumulator
Przeciążenie
Wymiana akumulatora
Usterka

Sygnał co 10 s.
Sygnał co 1 s.
Sygnał co 0,5 s.
Sygnał co 2 s.
Sygnał ciągły.

WYMIARY I MASA
Głęb. / Szer. / Wys. (mm)
Masa (kg)

287 / 100 / 142
4,2

4,6

WARUNKI PRACY
Wilgotność i temp.
Poziom hałasu

0- 90% przy temp. 0 – 40 ºC
Poniżej 40 dB

ZARZĄDZANIE
Poprzez port USB

opcja

Zawartość opakowania:
- Zasilacz awaryjny
- Instrukcja obsługi
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Opis urządzenia:
Panel przedni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Napięcie zasilające
Napięcie wyjściowe
Sygnaliz. trybu pracy siec.
Wskaźnik obciążenia
Sygnalizator przeciążenia
Sygnaliz. trybu pracy bat.
Wskaźnik naładowania bat.
Sygnaliz. niskiego poz. bat.
Sygnalizator usterki

Panel tylny:
10. Gniazda wyjściowe
11. Bezpiecznik
12. Przewód zasilający

Instalacja i obsługa:
Uwaga
Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź czy nie są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia. W przypadku ich
stwierdzenia, UPS należy zwrócić sprzedawcy.
Umiejscowienie urządzenia
UPS powinien pracować w miejscu przewiewnym, wolnym od kurzu, żrących oparów
i innych zanieczyszczeń. Unikaj zbyt wysokiej temperatury i wilgotności otoczenia
(zgodnie ze Specyfikacją).
20 cm

20 cm

Urządzenie powinno pracować w odległości nie mniejszej niż 20 cm od monitora.
Podłączanie urządzenia i ładowanie
4h

Podłącz UPS do gniazda sieciowego, włącz i ładuj co najmniej 4h przed pierwszym użyciem.
Podłączanie odbiorników i przewodu USB

UWAGA: NIGDY nie podłączaj drukarki laserowej lub skanera do UPS – może to uszkodzić
te urządzenia.
Przy wyłączonym UPS podłącz odbiorniki i kabel USB do gniazd na tylnym panelu, następnie podłącz przewód USB
do PC i włącz UPS.
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Podłączanie modemu/telefonu (Tylko w modelach z gn. RJ-11)
Podłącz przewód telefoniczny z gniazda naściennego do gniazda „IN” na tylnym panelu UPS, gniazdo „OUT” połącz
z gniazdem w komputerze.
Włączanie i wyłączanie UPS
Wciśnij wyłącznik sieciowy aby włączyć UPS, wciśnij ponownie aby wyłączyć urządzenie.

Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia objawów innych niż opisane poniżej, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

Objaw

Możliwa przyczyna

Nie świeci się żaden wskaźnik
na panelu LCD przy działającym
zasilaniu sieciowym.
Ciągły sygnał dźwiękowy przy
działającym zasilaniu sieciowym.

1. Akumulator nie jest naładowany. 1. Ładuj akumulator przez min 4h.
2. UPS nie jest włączony lub
2. Włącz UPS lub podłącz przewód
przewód zasilający jest odłączony. zasilający.
1. Przeciążenie urządzenia.

Możliwe rozwiązanie

1. Odłącz nadmiarowe odbiorniki prądu.

Czas podtrzymania odbiorników
jest zbyt krótki.

1. Przeciążenie urządzenia.
1. Odłącz nadmiarowe odbiorniki prądu.
2. Akumulator nie jest naładowany. 2. Ładuj akumulator przez min 4h.
3. Akumulator jest uszkodzony.
3. Wymień akumulator.

UPS pracuje w trybie bateryjnym
przy działającym zasilaniu
sieciowym.

1. Odłączony przewód zasilający.
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1. Podłącz przewód zasilający.

Szanowni Państwo!
Dziękując za dokonanie zakupu zasilacza awaryjnego UPS ActiveJet mamy nadzieję,
że osiągniecie Państwo pełne zadowolenie z jego użytk
resie gwarancji ActiveJet
bezpłatnie usunie ewentualne wady urządzenia pod warunkiem stosowania go zgodnie
z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz po przedstawieniu kompletnie
i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu.

Warunki Gwarancji.
1. ActiveJet zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest Karta
Gwarancyjna.
2. Przedmiotem gwarancji jest zasilacz UPS Active Jet, który został zakupiony na terenie RP
i jest użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją.
3. Okres gwarancji urządzenia podano na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej, i liczony
jest od daty sprzedaży potwierdzonej przez Sprzedawcę na Karcie Gwarancyjnej w chwili
sprzedaży. Okres gwarancji na baterie wewnątrz zasilacza wynosi 1 rok od daty sprzedaży.
Przez Sprzedawcę należy rozumieć podmiot gospodarczy,który wystawił rachunek na
zakupione urządzenie na terenie RP.
4. ActiveJet zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację
urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określon
ym
w okresie objętym gwarancją.
5. Jeśli pojawi się problem z urządzeniem należy skontaktować się telefonicznie z Centrum
Ser
. Po konsultacji
telefonicznej przekazane będą niezbędne informacje w sprawie dalszej realizacji serwisu
urządzenia. Sposób dostawy urządzenia do serwisu oraz dokonania naprawy gwarancyjnej
ustala Centrum Serwisu.
6. ActiveJet zapewnia nie dłuższy niż 14 dni od daty dostarczenia do Centrum Serwisu okres
naprawy gwarancyjnej urządzenia. Za datę dostarczenia urządzenia do naprawy uważa się
datę przyjęcia urządzenia wraz z kompletną dokumentacją urządzenia określoną w pkt 9.
7. W przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania skomplikowanej naprawy oraz gdy
niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych lub podzespołów z zagranicy, ActiveJet
zastrzega sobie przedłużenie terminu naprawy. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża
odpowiednio czas gwarancji.
8. Gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, ActiveJet
może wymienić urządzenia na wolne od wad lub zwrócić uiszczoną opłatę.
9. Warunkiem bezpłatnej realizacji reklamacji w okresie objętym gwarancją jest dostarczenie
urządzenia w oryginalnym opakowaniu, z prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną oraz z oryginalnym dowodem zakupu. Karta Gwarancyjna jest kompletna
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gdy zawiera: nazwę, rodzaj i nr seryjny urządzenia, datę sprzedaży, pieczęć firmową
Sprzedawcy i podpis osoby wystawiającej Kartę Gwarancyjną.
10. Niewypełnienie przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej w dniu sprzedaży lub jakiekolwiek
poprawki i skreślenia oraz brak dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia powodują
utratę gwarancji.
11. W przypadku gdy Karta Gwarancyjna i dowód zakupu nie będą ze sobą zgodne
lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych, Nabywca utraci prawo
do gwarancji.
12. Utrata Karty Gwarancyjnej powoduje wygaśnięcie gwarancji z tytułu gwarancji.
Duplikaty Kart Gwarancyjnych nie będą wydawane.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie urządzenia wynikające z:
 uszkodzeń mechanicznych, termicznych, zalania cieczą, zawilgocenia i wywołanych nimi wad,
 uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają
warunkom określonym w Instrukcji Użytkownika, jak również używania nieoryginalnych
materiałów eksploatacyjnych,
 uszkodzeń powstałych w skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji
urządzeń elektromechanicznych, oraz wszelkich innych uszkodzeń niezależnych od warunków
eksploatacyjnych (pożar, powódź, piorun, nieprawidłowe napięcie zasilania, itp.),
 uszkodzeń akumulatorów wywołanych niezgodną z instrukcją eksploatacją urządzenia,
 uszkodzeń powstałych w skutek przepięcia w zasilającej sieci elektrycznej (wymiana
bezpiecznika lub warystora),
 niekompatybilności lub nieprawidłowego działania oprogramowania (oprogramowanie nie jest
częścią urządzenia).
14. ActiveJet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku
niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie oraz utracone korzyści.
15. Sposób postępowania przy realizacji naprawy gwarancyjnej ustala Centrum Serwisu.
Nieuzasadnione lub nieustalone z Centrum Serwisu przesyłanie urządzenia do naprawy
spowoduje obciążenie Nabywcy kosztami przesyłki.
16. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 podjęcia samodzielnie oraz przez nieuprawnione osoby lub firmy próby naprawy urządzenia,
próby dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu, oraz próby rozbudowy urządzenia, które
nie są do tego dostosowane,
 naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniu lub podzespołach wchodzących w jego skład,
 wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych nie związanych ze zużyciem eksploatacyjnych.
17. Koszty napraw nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu, w wyniku którego
stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń obciążają Nabywcę. Nabywca powinien na własny
koszt dokonywać czyszczenie urządzenia, jego konserwacji i stosownych przeglądów.
18. Niniejszą Kartę Gwarancyjną prosimy zachować do końca użytkowania urządzenia celem
skorzystania z usług pogwarancyjnych.
7

Karta Gwarancyjna
Zasilacz awaryjny

Zasilacz awaryjny ActiveJet.

Nazwa urządzenia:

ActiveJet

Typ urządzenia:
Numer fabryczny/
Numer seryjny urządzenia:

24 miesiące

Okres gwarancji:

(pieczęć Sprzedawcy)

Sprzedawca:

Data sprzedaży:

(Podpis i pieczęć Sprzedawcy)

Podpis i pieczęć Sprzedawcy:

Karta ważna tylko z dowodem zakupu.
Centrum Serwisu UPS ActiveJet
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
serwis@activejet.pl, www.activejet.pl
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