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MANUAL DE UTILIZARE
PowerMust 400/600/800 USB

Sursã de putere neîntreruptibilã
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INSTRUCÞIUNI IMPORTANTE
SALVAÞI ACESTE INSTRUCÞIUNI – Manualul conþine
instrucþiuni importante pentru produsele din seria
PowerMust400/600/800 USB, instrucþiuni care trebuie
respectate pe parcursul instalãrii ºi utilizãrii surselor
neîntreruptibile ºi a bateriilor.
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Manual de utilizare pentru sursa neîntreruptibilă
PowerMust 400/600/800 USB
1. Introducere
Această sursă neîntreruptibilă este destinată calculatoarelor personale cu
funcţii multiple. Greutatea redusă şi designul compact o fac ideală pentru
un mediu de lucru cu dimensiuni limitate. Linia de alimentare a sursei este
dotată cu accelerator şi dispozitiv de reglare automată în două etape a
voltajului (AVR), pentru stabilizarea intervalului de variaţie a tensiunii de
intrare. De asemenea, sursa dispune de o funcţie de pornire pe curent
continuu. Această funcţie permite sursei neîntreruptibile să fie pornită fără
a fi conectată la o sursă de curent alternativ. Deşi de mici dimensiuni, sursa
este dotată cu un port de comunicaţii Smart RS-232, pentru a oferi
utilizatorului beneficii multiple. Descărcarea de pe Internet a unui soft
gratuit îi ajută pe utilizatori să monitorizeze starea internă a sursei
neîntreruptibile. Principalele caracteristici ale sursei neîntreruptibile
PowerMust 400/600/800 USB sunt prezentate în continuare:
z
Controlul cu microprocesor garantează o fiabilitate ridicată.
z
Sursă echipată cu accelerator şi dispozitiv de reglare automată în
două etape a voltajului (AVR).
z
Port de comunicaţii RS-232 implicit/ Port USB
z
Soft gratuit .(Pentru informaţii detaliate, citiţi secţiunea Instalarea
programului WinPower.)
z
Funcţia de pornire pe curent continuu.
z
Repornire automată la revenirea curentului alternativ.
z
Încărcare automată a acumulatorului, chiar dacă sursa
neîntreruptibilă este oprită.
z
Furnizează protecţie la supra-încărcarea liniei de alimentare.
z
Protectie la varfuri de tensiune pentru modem sau linia telefonică.

2. Precauţii – ATENŢIE!!
z Această sursă neîntreruptibilă utilizează tensiuni care pot fi periculoase.
Nu încercaţi să demontaţi această unitate. Această unitate conţine
componente care nu pot fi depanate de către utilizator. Numai
personalul de depanare al fabricii poate efectua reparaţii.
z Tensiunea internă a acumulatorului este 12V curent continuu.
z Conectarea la un alt tip de ştecher decât unul cu două fişe, trei fire şi
împământare poate conduce la pericol de şoc electric, precum şi la
violarea regulamentelor electrice locale.
z În eventualitatea unei urgenţe, apăsaţi pe butonul OFF şi deconectaţi
cablul de tensiune de la sursa de alimentare cu curent alternativ, pentru
a opri corect sursa neîntreruptibilă.
z Nu permiteţi pătrunderea în sursa neîntreruptibilă a lichidelor sau
obiectelor străine. Nu puneţi recipiente care conţin băuturi şi alte lichide
pe sau în apropierea unităţii.
z Această unitate este destinată instalării într-un mediu controlat
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(temperatură controlată, zonă acoperită, fără agenţi contaminanţi
conducători de electricitate). Evitaţi instalarea sursei neîntreruptibile în
locuri în care există apă stătătoare sau curgătoare ori în locuri cu
umiditate excesivă.
Nu conectaţi cablul de intrare al sursei în ieşirea acesteia.
Nu ataşaţi la sursa neîntreruptibilă un prelungitor multi-priza sau un
filtru atenuator de vârfuri de tensiune.
Nu ataşaţi la sursa neîntreruptibilă elemente care nu sunt legate de
calculatoare, cum ar fi echipament medical, echipament de susţinere a
vieţii, cuptoare cu microunde sau aspiratoare
Pentru a reduce riscul supra-încălzirii sursei neîntreruptibile, nu
acoperiţi orificiile de ventilare şi evitaţi expunerea unităţii la lumina
directă a soarelui sau instalarea ei în apropierea unor aparate
producătoare de căldură (calorifere sau cuptoare).
Deconectaţi sursa neîntreruptibilă înainte de a o curăţa şi nu folosiţi
detergent lichid sau spray.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc, deoarece ar putea exploda.
Nu deschideţi şi nu deformaţi acumulatorul sau acumulatorii.
Electrolitul eliberat este periculos pentru piele şi ochi. El poate fi toxic.
Un acumulator poate prezenta riscul de şoc electric sau de curent de
scurt-circuit ridicat. Următoarele măsuri de precauţie trebuie
respectate atunci când lucraţi la acumulatori:
1) Îndepărtaţi ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice de pe
mâini.
2) Folosiţi instrumente cu mânerele izolate.
3) Purtaţi mănuşi şi încălţăminte din cauciuc.
4) Nu puneţi instrumente sau componente metalice deasupra
acumulatorilor.
5) Deconectaţi sursa pusă la încărcare înainte de conectarea sau
deconectarea terminalelor acumulatorilor.
Depanarea acumulatorilor trebuie efectuată sau supervizată de
persoane care cunosc acumulatorii şi măsurile de precauţie necesare.
Ţineţi departe de acumulatori pe persoanele neautorizate.
Atunci când înlocuiţi acumulatorii, faceţi-o cu acelaşi număr şi tip de
acumulatori cu plumb etanşi.
This pluggable type A equipment with battery already installed by the
supplier is operator installable and may be operated by laymen.
During the installation of this equipment it should be assured that the
sum of the leakage currents of the UPS and the connected loads does
not exceed 3.5mA
Attention, hazardous through electric shock. Also with disconnection of
this unit from the mains, hazardous voltage still may be accessible
through supply from battery. The battery supply should be therefore
diconnected in the plus and minus pole at the connectors of the battery
when maintenance or service work inside the UPS is necessary.
The mains socket outlet that supplies the UPS shall be installed near
the UPS and shall be easily accessible.
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3.

Descrierea sistemului
Panou de comandă:
1. Buton de alimentare
2. Indicatoare LED 800 model:
Mod Curent alternativ: Dioda verde
aprinsă continuu
Mod backup: Dioda galbenă aprinsă
intermitent
Eroare: Dioda roşie aprinsă

400/600 model:
Mod Curent alternativ: Dioda
verde aprinsă continuu
Mod backup: Dioda verde se
aprinde intermitent

Spate
1. Prize de ieşire
2. Conector de intrare pentru
curent alternativ
3. Conectorii modulului de
protectie pentru modem/linie
telefonică

4. Port de comunicaţii cu PC’ul
5. Port USB
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4. Instalare şi funcţionare
Instalarea sursei neîntreruptibile este la fel de uşoară precum etapele
descrise. Butonul de alimentare trebuie să fie pe poziţia ‘ON’, altminteri
sursa neîntreruptibilă este dezactivată, iar echipamentele dumneavoastră
nu sunt protejate împotriva penelor de curent.
1. Inspectarea
Scoateţi surse neîntreruptibilă din ambalajul ei şi verificaţi dacă a fost
cumva deteriorată în timpul transportului. Dacă se observă vreun
defect, reambalaţi sursa şi trimiteţi-o înapoi la locul de unde aţi
cumpărat-o.

2. Aşezare
Instalaţi sursa neîntreruptibilă într-un mediu protejat, care oferă un flux
de aer adecvat în jurul unităţii şi care nu prezintă exces de praf, fum
corosiv şi elemente contaminatoare conducătoare de electricitate. Nu
folosiţi sursa într-un mediu în care temperatura ambientală şi
umiditatea sunt ridicate. Pe de altă parte, sursa neîntreruptibilă trebuie
plasată la o distanţă de cel puţin 20 cm faţă de monitor, pentru a evita
interferenţele.

3. Încărcare
Această sursă este livrată din fabrică având acumulatoarele interne
încărcate complet. Cu toate acestea, este posibil ca în timpul
transportului acestea să se fi descărcat. De aceea, acumulatoarele
trebuie reîncărcate înainte de utilizare. 400/600 model, alimentaţi
unitatea la o sursă de putere adecvată şi permiteţi-i să se încarce
complet, lăsând-o să se alimenteze cel puţin 8 ore, fără a fi conectată
la vreun dispozitiv electric de genul unui calculator, monitor etc. For
800 Model, please charge at least 4 hours.
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4. Conectarea la calculator
Conectaţi câte un singur dispozitiv de calculator la fiecare ştecher din
spatele sursei neîntreruptibile.

5. Conectarea modemului/liniei telefonice
Conectaţi linia de telefon/modem în priza de intrare („In”) din spatele
sursei neîntreruptibile UPS. Folosiţi încă un cablu de telefon/modem şi
conectaţi un capăt al acestuia la priza de ieşire („Out”) din spatele
sursei neîntreruptibile PowerMust 400/600/800 USB.
Conectaţi
celălalt capăt în priza de intrare a modem-ului, cum se arată mai jos.

6. Conectarea prin cablu serial
Pentru a permite oprirea neasistată a sistemului dv. de operare,
conectaţi cablul serial RS-232 aşa cum se arată în diagrama de mai
jos. Pentru cablul serial USB, conectaţi sursa neîntreruptibilă la
calculator şi aceasta va fi detectată automat.

7. Pornire/Oprire
Sursele neîntreruptibile din seria PowerMust 400/600/800 USB
pornesc automat la prima conectare. În acest moment, apăsaţi uşor pe
butonul de alimentare pentru a opri sursa. Pentru a porni sursa
neîntreruptibilă, apăsaţi uşor pe butonul de alimentare. Pentru a opri
sursa neîntreruptibilă, apăsaţi din nou pe butonul de alimentare.
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8. Funcţia de pornire pe curent continuu
Funcţia de pornire pe curent continuu permite sursei neîntreruptibile să
fie pornită atunci când sursa de curent alternativ nu este disponibilă, iar
acumulatorul este încărcat complet. Apăsaţi pur şi simplu pe butonul
de alimentare pentru a porni sursa neîntreruptibilă.
9. Instalarea programului WinPower (PENTRU SISTEME DE
OPERARE WINDOWS)
1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM şi apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Dacă după un minut de la introducerea
CD-ului nu apare nici un ecran, executaţi programul setup.exe
pentru lansarea programului de instalare.
2. Introduceţi numărul de serie: 511C1-01220-0100-478DF2A pentru
instalarea programului.
La repornirea sistemului, programul WinPower va apărea ca o pictogramă
verde în system tray, lângă ceasul sistemului.

5. Depanare
Simptom
Cauză posibilă
Nici un LED
1. Acumulator lipsă.
aprins pe panoul
de comandă.

Remediu

1. 400/600 model: Încărcaţi
acumulatorul timp de 8 ore.
800 model: Încărcaţi acumulatorul
timp de 4 ore.
2. Acumulator defect.
2. Înlocuiţi acumulatorul cu unul de
acelaşi tip.
3. Butonul de pornire nu a fost 3. Apsati butonul de pornire minim 5
apasat minim 5 secunde.
secunde.
Alarmă continuă Supraîncărcare sursă.
Verificaţi daca incarcares sursei
când alimentarea
neintreruptibile nu depaseste valoarea
cu curent
inscrisa in specificatiile acesteia.

alternativ este
normală.
La pană de
1. Supraîncărcare sursă.
curent, timpul de 2. Putere prea mică
back up este
acumulatorului.
scurt.

Lumina
LED-urilor este
intermitentă.

1. Eliminaţi echipamentele non-critice.
a 2. 400/600 model: Încărcaţi
acumulatorul 8 ore sau mai mult.
800 model: Încărcaţi acumulatorul
4 ore sau mai mult.
3. Acumulator defect datorită 3. Înlocuiţi acumulatorul cu unul de
operării într-un mediu cu
acelaşi tip.
temperaturi ridicate sau
funcţionare incorectă a
acumulatorului.
1. Siguranţa este arsă.
1. Înlocuiţi siguranţa cu una de acelaşi
tip.
2. Cablul de alimentare este
2. Reconectaţi corect cablul de
slăbit.
alimentare.

Dacă apare orice situaţie anormală care nu este prezentată mai sus, sunaţi
imediat la departamentul tehnic.
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6. Caracteristici tehnice
MODEL
CAPACITATE

VA/W

PowerMust
400 USB

PowerMust
600 USB

PowerMust 800
USB

400VA/240W

600VA/360W

800VA/480W

Tensiune

INTRARE

220/230/240V

Interval tensiune
Tensiune

162-268V curent alternativ
115V sau 220/230/240V curent alternativ

Variaţie
tensiune
(Mod Acumulator)

IEŞIRE

±10%

Frecvenţă

50Hz sau 60Hz

Variaţie
frecvenţă
(Mod Acumulator)

+/-1 Hz

Forma undei de ieşire

ACUMULATOR

Tip şi număr de
acumulatori
Timp de backup
(pentru două
calculatoare şi
monitor de 15 inch)
Timp de reîncărcare

TIMP
TRANSFER

DE

Undă sinusoidală modificată
12V/4.5AH x
1buc

12V/7AH x 1buc

12V/9AH x 1buc

8-30 minute
8 ore până la 90% după descărcare
completă

Normal

4 ore până la 90%
după descărcare
completă

2-6ms

Mod curent alternativ

INDICATOR

ALARMĂ
SONORĂ

PROTECŢIE
FIZICE
GREUTATE
MEDIU

INTERFAŢĂ

Dioda verde aprinsă continuu
Dioda galbenă
Mod backup
Dioda verde se aprinde intermitent
aprinsă intermitent
Eroare:
No LED lighting
Dioda roşie aprinsă
Mod backup
La fiecare 10 secunde
Acumulator descărcat
La fiecare secundă
Supra-încărcare
La fiecare 0,5 secunde
Înlocuire acumulator
La fiecare 2 secunde
Eroare:
Sunet continuu
Descărcare, supra-încărcare şi protecţie la
Protecţie completă
supra-încărcare
Dimensiuni (mm),
330X100X140
LxlxÎ
Greutate netă (kg)
6.5
Mediu de funcţionare
Nivel de zgomot
Smart RS-232

0- 40°C, 0-90 % umiditate relativă (fără condens)
Sub 40dB
Windows 98/NT/2000/XP/2003, Linux, Sun Solaris, IBM
Aix, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX şi
MAC

Port USB

Suportă Windows 98/2000/ME/XP
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