
Instrukcja uruchomieniowa dla urządzeń UPS

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do awaryjnego zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem 

220/230V AC.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie
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Podłączyć do urządzenia przewody zasilające zabezpieczanych urządzeń.

Podłączyć przewód zasilający urządzenie, do sieci wyposażonej w przewód uziemiający.

Włączyć zasilanie za pomocą przycisku na panelu urządzenia, jeśli takowy posiada.

4. Środki ostrożności
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Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.

UPS jest urządzeniem skonstruowanym do pracy z wysokim napięciem.

Wewnątrz urządzenia znajdują się części pod napięciem niebezpiecznym dla

życia człowieka!

Nie otwieraj urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub niepoprawne 

działanie.

Urządzenie nie jest zalecane do ochrony odbiorników podtrzymujących życie!

Nie rozlewać żadnych płynów na obudowę UPS, ani do jej wnętrza.

Zasilacz przechowywać w pomieszczeniach suchych. Należy unikać lokalizacji UPS w pobliżu 

środowiska o dużej wilgotności lub w pobliżu cieczy, takich jak chemiczne roztwory wodne.

Należy unikać lokalizacji UPS w miejscu, w którym będzie narażony na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub innego źródła ciepła jak również w miejscach o niskiej temperaturze.

Nie blokować otworów chłodzących, umożliwiających wydostawanie się ciepła z wnętrza UPS.

W celu podłączenia UPS należy korzystać z uziemionego przewodu zasilającego, a wtyczka 

zasilająca UPS powinna być podłączona do gniazda posiadającego obwód uziemiający.

W normalnych warunkach „pracy z sieci” bezpiecznik wejściowy chroni UPS w przypadku 

przeciążenia wyjścia lub zwarcia.

Gniazdo zasilające, do którego podłączony jest UPS powinno być w pobliżu urządzenia i łatwo 

dostępne.

Zasilacz posiada własne źródło energii – akumulatory wewnętrzne. Wyjście UPS-a może być 

pod napięciem nawet gdy jest on odłączony od sieci energetycznej! Całkowite odłączenie UPS-

a od źródła zasilania następuje po zdjęciu klemy z baterii. Taką czynność może wykonać tylko 

autoryzowany serwis!

W celu wymiany baterii należy skontaktować się z serwisem.

Zasilacz powinien być podłączony do gniazda, którego przewód fazowy jest zabezpieczony 

bezpiecznikiem o wartości znamionowej nie większej niż 10A.




