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Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa jeden kabel akumulatora zasilacza CyberFort jest od∏àczony na czas transportu. Zasilacz CyberFort nie b´dzie dzia∏a∏ 
do momentu pod∏àczenia kabla do z∏àcza akumulatora.

UWAGA: W trakcie pod∏àczania akumulatora mogà pojawiaç si´ drobne iskry. Jest to zjawisko normalne.

Obróç zasilacz CyberFort i wysuƒ 
pokryw´ akumulatora z obudowy.
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Wyjmij akumulator z obudowy i pod∏àcz 
czarny kabel akumulatora do zacisku 
ujemnego (-) akumulatora. Upewnij si´, 
˝e akumulatory zosta∏y zamontowane jak 
na poni˝szym rysunku.

Wsuƒ pokryw´ akumulatora do 
obudowy. 

 

 

 

Zasilacz CyberFort nale˝y umieÊciç tak, aby chroniç go przed 
dzia∏aniem:

 

 - bezpoÊredniego Êwiat∏a s∏onecznego
 - zbyt wysokiej temperatury
 - nadmiernej wilgoci lub jakiejkolwiek cieczy.

 

Kabel zasilajàcy urzàdzenia nale˝y pod∏àczyç bezpoÊrednio do 
gniazda Êciennego. Nie nale˝y pod∏àczaç zasilacza do urzàdzenia 
przeciwprzepi´ciowego ani wielogniazdowej listwy zasilajàcej. 
Gniazdo Êcienne musi znajdowaç si´ w pobli˝u sprz´tu i musi byç 
∏atwo dost´pne.

Pod∏àczanie linii telefonicznej do gniazda ochrony 
przeciwprzepi´ciowej  

 

Zasilacz CyberFort pod∏àczony zgodnie z poni˝szym rysunkiem 
zabezpiecza przed przepi´ciami pojedynczà, 2-˝y∏owà lini´ telefonicznà (w 
tym lini´ DSL), urzàdzenia zgodne z normami Home Phoneline Networking 
Association, modem, urzàdzenia 10/100 Base-T Ethernet lub faks. 

 

UWAGA

 

: Do gniazd ochrony przeciwprzepi´ciowej powinien byç 
pod∏àczony kabel telefoniczny LUB kabel sieci komputerowej. Do gniazd 
ochrony przeciwprzepi´ciowej zasilacza UPS nie nale˝y pod∏àczaç 
jednoczeÊnie kabla telefonicznego i kabla sieci komputerowej.

 

Pod∏àczanie przewodu USB (dotyczy tylko modelu 550/700)

 

Do∏àczone do zasilacza kabel i oprogramowanie umo˝liwiajà automatyczne 
zapisanie plików i zamkni´cie systemu operacyjnego w przypadku 
d∏u˝szego zaniku zasilania.

Kabel nale˝y pod∏àczyç do portu USB („Data Port”) zasilacza CyberFort. 
Drugi koniec kabla nale˝y pod∏àczyç do portu USB komputera. 
Oprogramowanie samoczynnie wykryje port USB komputera.
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Tylko ochrona przeciwprzepi´ciowa

 

Gniazda te zapewniajà ciàg∏à ochron´ przeciwprzepi´ciowà 
nawet wówczas, gdy zasilacz CyberFort jest wy∏àczony. 
Mo˝na do nich pod∏àczyç drukark´, faks, skaner lub inne 
urzàdzenia peryferyjne, które nie wymagajà zasilania 
akumulatorowego.

 

Battery Backup +  

 

 

 

Surge Protection

 

(Zasilanie akumulatorowe / Ochrona przeciwprzepi´ciowa)

 

Gniazda te sà zasilane zawsze wtedy, gdy zasilacz CyberFort jest 
w∏àczony. W przypadku zanikni´cia zasilania sieciowego lub innych 
problemów z urzàdzeniem (spadki napi´cia, przepi´cia) gniazda te sà 
zasilane przez zasilacz CyberFort przez ograniczony czas. Mo˝na do 
nich pod∏àczyç komputer, monitor oraz dwa inne urzàdzenia do 
przechowywania danych (zewn´trzny dysk lub nap´d taÊmowy). 
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Aby w∏àczyç zasilacz nale˝y wcisnàç 
przycisk ON/OFF.

 

Pojedynczy, krótki sygna∏ dêwi´kowy i zapalona 
dioda „Power On” potwierdzajà w∏àczenie 
zasilacza i jego gotowoÊç do pracy.
W celu zapewnienia odpowiedniego czasu pracy 
zasilacz CyberFort nale˝y ∏adowaç przez co 
najmniej 16 godzin. Po pod∏àczeniu do êród∏a 
zasilania urzàdzenie jest ∏adowane bez wzgl´du 
na to, czy jest w∏àczone czy wy∏àczone.

 

Instalacja oprogramowania PowerChute  
Personal

 

®

 

 Edition (dotyczy tylko modelu 550/
700)

 

W∏ó˝ p∏yt´ z programem PowerChute

 

®

 

 Personal 
Edition do nap´du CD-ROM komputera i 
post´puj zgodnie ze wskazówkami 
wyÊwietlanymi na ekranie.

Zasilacz CyberFort informuje o swoim stanie za pomocà kombinacji diod sygnalizacyjnych i 
alarmów dêwi´kowych. Poni˝sza tabela umo˝liwia identyfikacj´ stanu zasilacza.

 

Stan Dioda sygnalizacyjna
(Power ON – zielona)

(Replace Battery – czerwona)

Alarm 
dêwi´kowy

Alarm wy∏àcza si´, gdy:

 

Power On 

 

– zasilacz dostarcza filtrowane 
zasilanie sieciowe do obcià˝enia  

Dioda Power On – w∏àczona Brak Nie dotyczy.

 

On Battery

 

 – zasilacz dostarcza zasilanie 
akumulatorowe do obcià˝enia 
pod∏àczonego do gniazd 
akumulatorowych

Dioda Power On – w∏àczona 
(wy∏àczona w trakcie sygna∏u 
dêwi´kowego)

Cztery sygna∏y 
dêwi´kowe co 
30 sekund

Zasilacz powróci do 
normalnego trybu pracy Power 
On lub zostanie wy∏àczony.

 

Low Battery Warning

 

 – zasilacz 
dostarcza zasilanie akumulatorowe do 
obcià˝enia pod∏àczonego do gniazd 
akumulatorowych, a akumulator jest bliski 
roz∏adowania

Dioda Power On – miga Krótkie sygna∏y 
dêwi´kowe (co 
pó∏ sekundy)

Zasilacz powróci do 
normalnego trybu pracy Power 
On lub zostanie wy∏àczony.

 

Replace Battery 

 

– akumulator wymaga 
na∏adowania lub koƒczy si´ jego czas 
eksploatacji i musi zostaç wymieniony

Diody Power on i Replace 
Battery – migajà (na 
przemian)

Ciàg∏y sygna∏ 
dêwi´kowy

Zasilacz zostanie wy∏àczony za 
pomocà wy∏àcznika.

 

Battery Disconnected

 

 – akumulator jest 
od∏àczony lub uszkodzony

Dioda Replace Battery – 
miga

Ciàg∏y sygna∏ 
dêwi´kowy

Zasilacz zostanie wy∏àczony za 
pomocà wy∏àcznika.

 

Overload Shutdown

 

 – podczas pracy w 
trybie zasilania akumulatorowego („On 
Battery”) zosta∏o wykryte przecià˝enie 
gniazda zasilania akumulatorowego

Brak Ciàg∏y sygna∏ 
dêwi´kowy

Zasilacz zostanie wy∏àczony za 
pomocà wy∏àcznika.

 

Sleep Mode

 

 – podczas pracy w trybie 
zasilania akumulatorowego akumulator 
zosta∏ za∏kowicie roz∏adowany i zasilacz 
czeka na powrót zasilania sieciowego.

Brak Sygna∏ 
dêwi´kowy co 
4 sekundy

Zostanie przywrócone zasilanie 
sieciowe, zasilanie nie zostanie 
przywrócone w ciàgu 32 
sekund lub zasilacz zostanie 
wy∏àczony.

 

CyberFort 400/550/700

 

Podr´cznik u˝ytkownika

 

Pod∏àczanie akumulatora

Pod∏àczanie zasilanego 
sprz´tu

 

kontrolki Power On/
Replace Battery

do portu USB komputera 
(tylko modele CyberFort 550  
i ES 700

do gniazdka telefonicznego 
(RJ45)

do modemu DSL, 
telefonu, sieci komputerowej 
(10/100 Base-T) bezpiecznik automatyczny  

 

W∏àczanie zasilacza 
i instalacja 
oprogramowania

 

Diody sygnalizacyjne i alarmy dêwi´kowe

 

Wi´cej informacji znajduje si´ w rozdziale „Rozwiàzywanie problemów”.
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kabel 
zasilajàcy



Poni˝sza tabela mo˝e pomóc w rozwiàzaniu drobnych problemów, które mogà wystàpiç podczas instalacji i eksploatacji zasilacza CyberFort. W celu

uzyskania pomocy przy problemach, których nie mo˝na rozwiàzaç za pomocà poni˝szych porad, nale˝y skonsultowaç si´ z pomocà technicznà APC.

WejÊcie Napi´cie znamionowe 230 Vrms

Zakres cz´stotliwoÊci 50-60Hz (automatyczne rozpoznawanie)

Napi´cie przejÊcia na zasilanie 
akumulatorowe (przy spadku napi´cia)

180 Vrms (typowe)

Napi´cie przejÊcia na zasilanie 
akumulatorowe (przy przepi´ciu)

266 Vrms (typowe)

WyjÊcie Napi´cie wyjÊciowe przy zasilaniu 
bateryjnym

230 Vac rms +/- 8%

¸àczny pràd 10 A (w∏àcznie z mocà wyjÊciowà zasilacza)

Moc (4 gniazda) 400VA/240W        550VA/330W        700VA/405W

Zakres cz´stotliwoÊci przy zasilaniu 
akumulatorowym

50/60 Hz +/- 1 Hz

Czas prze∏àczania 6 ms (typowy), 10 ms (maksymalny)

Ochrona przed 
przepi´ciami i filtracja

Znamionowa energia przepi´cia 310 d˝uli (non-stop)

Ochrona przeciwprzepi´ciowa linii 
telefonicznej / faksu / DSL

Pojedyncza linia (dwu˝y∏owa)

Ochrona przeciwprzepi´ciowa linii 
transmisji danych

10/100/Base-T Ethernet

Filtr zak∏óceƒ elektromagnetycznych/
radiowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

non-stop

WejÊcie pràdu zmiennego Bezpiecznik automatyczny

Akumulator Typ Hermetyczny, bezobs∏ugowy, o∏owiowo-kwasowy

Przeci´tny czas eksploatacji 3-5 lat zale˝nie od liczby cykli roz∏adowania i 
temperatury otoczenia

Cechy fizyczne Ci´˝ar netto 5,4 kg                     6,4 kg                     6,8 kg

Wymiary (wys. x szer. x g∏.) 285 x 230 x 86 mm (11,8” x 9,05” x 3,3”)

Zakres temperatur pracy 0 oC do 40 oC (32 oF do 104 oF) 

Temperatura przechowywania -15 oC do 45 oC (5 oF do 113 oF) 

WilgotnoÊç wzgl´dna podczas pracy 0 do 95%, bez kondensacji

WysokoÊç n.p.m. podczas pracy 0 do 3000 m n.p.m. (do 10.000 stóp)

Certyfikaty i zgodnoÊç 
z normami

Atesty CE, PCB, IEC62040-1-1, IEC60884, IEC61643-1

ZgodnoÊç z normami zak∏óceƒ 
elektromagnetycznych

EN50091-2, EN55022 Class B

Standardowy okres gwarancyjny wynosi 3 lata od daty zakupu. Standardowa procedura 
firmy APC przewiduje wymian´ wadliwego urzàdzenia na urzàdzenie fabrycznie 
odnowione. Klienci, którzy muszà otrzymaç oryginalny zasilacz z powrotem, na przyk∏ad z 
powodu ewidencji lub amortyzacji Êrodków trwa∏ych, powinni poinformowaç o takiej 
potrzebie podczas pierwszego kontaktu z dzia∏em pomocy technicznej APC. Firma APC 
dokona wysy∏ki dzia∏ajàcego zasilacza w momencie otrzymania uszkodzonego sprz´tu 
przez dzia∏ serwisu lub po podaniu numeru wa˝nej karty kredytowej. Klient ponosi koszt 
wysy∏ki sprz´tu do firmy APC, a firma APC — koszty wysy∏ki sprz´tu do klienta drogà 
làdowà.

W ˝adnych okolicznoÊciach NIE NALE˚Y zwracaç zasilacza CyberFort do miejsca 
zakupu.
1. Nale˝y przeczytaç rozdzia∏ „Rozwiàzywanie problemów” w celu eliminacji typowych 
problemów.
2. Nale˝y sprawdziç, czy zosta∏ pod∏àczony akumulator (patrz rozdzia∏ „Pod∏àczanie 
akumulatora”) oraz czy nie zadzia∏a∏ bezpiecznik automatyczny (patrz rozdzia∏ 
„Rozwiàzywanie problemów”).
JeÊli problem wyst´puje nadal, nale˝y skontaktowaç si´ z dzia∏em pomocy technicznej na 
witrynie internetowej APC lub telefonicznie pod jednym z poni˝szych numerów telefonów.
3. Przed skontaktowaniem si´ z firmà APC nale˝y zanotowaç: dat´ zakupu, model 
zasilacza UPS oraz numer seryjny (znajdujàcy si´ na spodzie urzàdzenia).
4. Nale˝y przygotowaç si´ do telefonicznej analizy problemu z in˝ynierem pomocy 
technicznej. Je˝eli nie uda si´ rozwiàzaç problemu, pracownik obs∏ugi technicznej poda 
numer RMA (Upowa˝nienie do zwrotu urzàdzenia) oraz adres do wysy∏ki.
5. Zasilacz nale˝y zapakowaç w oryginalne opakowanie. Je˝eli nie jest ono dost´pne, 
nale˝y zapytaç si´ pracownika pomocy technicznej APC, jak uzyskaç nowe. Zasilacz 
nale˝y zapakowaç starannie w celu unikni´cia uszkodzeƒ podczas transportu. Nie wolno 
stosowaç kulek styropianowych. Uszkodzenia powsta∏e w trakcie transportu nie sà obj´te 
gwarancjà (zaleca si´ ubezpieczenie wysy∏ki w pe∏nej wartoÊci). 
6. Numer RMA nale˝y umieÊciç na zewnàtrz opakowania. 
7. Zasilacz nale˝y wys∏aç pocztà kurierskà pod adres wskazany przez pracownika dzia∏u 
pomocy technicznej APC.

Nale˝y stosowaç oryginalne akumulatory APC. Akumulatory mo˝na zamawiaç w witrynie 
internetowej ww.apc.com (wymagana wa˝na karta kredytowa). Do zasilacza CyberFort 
400 nale˝y zamówiç model APCRBC106 zalecany przez pomoc technicznà APC. Do 
zasilacza CyberFort 550 nale˝y zamówiç model RBC2. Do zasilacza CyberFort 700 
nale˝y zamówiç model RBC17.

 

                                                                            BE400              BE550              BE700

Zasilacz UPS mo˝na zamontowaç na Êcianie w pozycji poziomej lub pionowej. Elementy mocujàce (nie sà 
dostarczane z zasilaczem UPS) nale˝y rozmieÊciç za pomocà poni˝szego szablonu. Nale˝y post´powaç 
zgodnie z nast´pujàcymi instrukcjami:
1. UmieÊciç szablon na Êcianie w miejscu odpowiednim do zamontowania i przymocowaç do Êciany za 
pomocà pinezek lub taÊmy. Przebiç gwoêdziem lub szpilkà Êrodkowy punkt ka˝dego oznaczonego kr´gu, w 
ten sposób zaznaczajàc miejsca na Êcianie.
2. Zamontowaç elementy mocujàce w oznaczonych miejscach. ¸by obu elementów mocujàcych muszà 
wystawaç 8 mm (5/16 cala) od Êciany. Muszà one podtrzymaç ci´˝ar 6,8 kg (15 funtów).
3. Zamontowaç zasilacz, nak∏adajàc otwory w kszta∏cie dziurek od klucza na ∏by elementów mocujàcych. Aby 
uzyskaç pozycj´ pionowà, nale˝y zsunàç zasilacz na swoje miejsce. Aby uzyskaç pozycj´ poziomà, nale˝y 
przekr´ciç go lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a˝ b´dzie dobrze osadzony.

165 mm 
(6.50 in.)

Od∏àczony akumulator lub brak zasilania w 
gnieêdzie Êciennym.

Gniazda tylko z ochronà przeciwprzepi´ciowà 
zosta∏y przecià˝one.

Brak zasilania sieciowego w gnieêdzie Êciennym.

Urzàdzenia pod∏àczone sà do gniazd tylko z 
ochronà przeciwprzepi´ciowà.

Zasilacz CyberFort jest przecià˝ony.

Oprogramowanie PowerChute Personal Edition 
spowodowa∏o zamkni´cie systemu z powodu 
przerwy w dostawie zasilania.

Zasilacz CyberFort wyczerpa∏ dost´pnà moc 
akumulatora.

Pod∏àczone urzàdzenia nie akceptujà schodkowej 
aproksymacji sinusoidy zasilacza CyberFort.

Zasilacz CyberFort mo˝e wymagaç serwisowania.

Zasilacz CyberFort korzysta z zasilania 
akumulatorowego.

Niska pojemnoÊç akumulatora (pozostaje oko∏o 2 
minut pracy).

Akumulator nie jest w pe∏ni na∏adowany.

Koniec okresu ˝ywotnoÊci akumulatora.

Nie mo˝na w∏àczyç zasilacza 
CyberFort.

Brak zasilania w gniazdach tylko z 
ochronà przeciwprzepi´ciowà.

Zasilacz CyberFort nie zasila 
pod∏àczonych urzàdzeƒ podczas 
zaniku napi´cia.

Dioda Power On Êwieci si´, a zasilacz 
CyberFort wydaje cztery sygna∏y 
dêwi´kowe co 30 sekund.

Dioda Power On miga co sekund´, a 
zasilacz CyberFort jednoczeÊnie 
wydaje sygna∏. 

Zasilacz nie zapewnia odpowiedniego 
czasu pracy.

Pod∏àczyç akumulator (patrz rozdzia∏ „Pod∏àczanie akumulatora”) oraz sprawdziç dost´pnoÊç zasilania 
w gnieêdzie Êciennym.

Od∏àczyç cz´Êç urzàdzeƒ pod∏àczonych do gniazd tylko z ochronà przeciwprzepi´ciowà.

Sprawdziç, czy nie zadzia∏a∏ bezpiecznik lub bezpiecznik automatyczny gniazda oraz czy wy∏àcznik 
Êcienny gniazda (o ile jest zainstalowany) jest w∏àczony.

Urzàdzenia, które majà byç zasilane podczas zaniku napi´cia, nale˝y pod∏àczyç do gniazd z ochronà 
przeciwprzepi´ciowà i zasilaniem akumulatorowym. NIE nale˝y pod∏àczaç ich do gniazd tylko z 
ochronà przeciwprzepi´ciowà.

Nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenia pod∏àczone do gniazd z ochronà przeciwprzepi´ciowà i zasilaniem 
akumulatorowym nie powodujà przecià˝enia zasilacza. W tym celu nale˝y od∏àczaç kolejne urzàdzenia 
a˝ do ustàpienia problemu.

Zasilacz CyberFort dzia∏a poprawnie.

Zasilacz CyberFort mo˝e pracowaç w trybie akumulatorowym przez ograniczony okres czasu. Po 
wyczerpaniu akumulatora urzàdzenie wy∏àczy si´. Przed ponownym uruchomieniem sprz´tu nale˝y 
umo˝liwiç co najmniej 16-godzinne ∏adowanie.

Kszta∏t pràdu wyjÊciowego zosta∏ zaprojektowany dla komputerów i sprz´tu informatycznego. Nie jest 
on przeznaczony dla urzàdzeƒ wyposa˝onych w silnik lub podobne podzespo∏y.

W celu rozwiàzania problemu nale˝y skontaktowaç si´ z pomocà technicznà firmy APC.

Zasilacz dzia∏a poprawnie i korzysta z zasilania akumulatorowego. Gdy zasilacz pracuje w trybie 
zasilania akumulatorowego („On Battery”), nale˝y zapisaç pliki oraz wy∏àczyç urzàdzenia i zasilacz. Po 
powrocie normalnego zasilania mo˝na ponownie w∏àczyç zasilacz i pod∏àczyç zasilane urzàdzenia.

Zasilacz CyberFort za chwil´ wy∏àczy si´ ze wzgl´du na niski stan na∏adowania akumulatora! Gdy 
zasilacz wydaje sygna∏ dêwi´kowy co sekund´, oznacza to, ˝e akumulator b´dzie zapewnia∏ zasilanie 
przez oko∏o 2 minuty. Nale˝y bezzw∏ocznie od∏àczyç zasilanie komputera i wy∏àczyç zasilacz. Po 
powrocie normalnego zasilania zasilacz na∏aduje akumulator. 

Nale˝y pod∏àczyç zasilacz do gniazda Êciennego i pozostawiç na co najmniej 16 godzin w celu 
na∏adowania. 

W miar´ starzenia si´ akumulatora czas zasilania b´dzie ulega∏ skróceniu. Nowy akumulator mo˝na 
zamówiç na stronie www.apc.com. Okres ˝ywotnoÊci akumulatora ulega równie˝ znacznemu 
skróceniu w przypadku wystawienia zasilacza na dzia∏anie zbyt wysokiej temperatury.

Kontakt z APC
APC Europa 353 91 702 700
APC Azja i Pacyfik 61 2 9955 9366
Meksyk 292 0253 / 292 0255
Brazylia 0800 555 272
Ca∏y Êwiat 1.401.789.5735
Witryna WWW http://www.apc.com
Pomoc Techniczna http://www.apc.com/support

Rozwiàzywanie 
problemów

Problem Mo˝liwa przyczyna Zalecane dzia∏anie

Dane techniczne

Monta˝ zasilacza UPS na Êcianie

Zamawianie nowego akumulatora

Gwarancja

Serwis

Szablon do monta˝u Êciennego


