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1 2

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu taÊmy (brak na powy˝szym rysunku)
∏àczàcej pokryw´ z zasilaczem, po wyj´ciu akumulatora nale˝y ponownie
za∏o˝yç pokryw´. Nie nale˝y od∏àczaç taÊmy od pokrywy lub zasilacza.

Wcisnàç zaczepy 
przytrzymujàce pokryw´ 
(jeden z ka˝dej strony) i 
zdjàç pokryw´.

Od∏àczyç przewody od 
akumulatora.

Wyjàç akumulator.

Wcisnàç zaczepy 
przytrzymujàce pokryw´ 
gniazd (jeden z ka˝dej 
strony) i ruchem obrotowym 
zdjàç pokryw´ z urzàdzenia.

Umiejscowienie zasilacza Zdj´cie pokrywy gniazd Wyj´cie akumulatora (przy monta˝u Êciennym; w przeciwnym wypadku przejÊç do kroku 5)

WyjÊcie linii telefonicznej

4

Ko∏ek

Otwór 
monta˝owy

Âciana

5

Za∏o˝yç pokryw´ akumulatora.

Pod∏àczyç i zamocowaç 
akumulator.Wcisnàç zaczepy 

przytrzymujàce pokryw´ 
(jeden z ka˝dej strony) i zdjàç 
pokryw´ z urzàdzenia.
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Circuit Breaker
Push to Reset

Cable Out

Input:
230V~, 2.2A, 50-60Hz

Cable In

Od operatora (telefon, 
Internet i/lub TV kablowa 

— lub cyfrowa TV 
satelitarna)

Do modemu kablowego, 
magnetowidu, 
odbiornika TV 

satelitarnej lub TV 
kablowej

7

LAN

Sieç Modem/Telefon/Faks 

Gniazda RJ-45 
(zgodne z wtyczkami 

RJ-11)

Gniazda RJ-45

WejÊcie linii 
telefonicznej 
(zwyk∏ej lub 

DSL)

Z urzàdzenia sieciowego 
(lub komputera, jeÊli kabel 

jest krosowany)

Z modemu

8 10

Do 
koncentratora 

lub rutera

11

Koncentrator 
lub ruter

Modem

Urzàdzenie sieciowe

Urzàdzenie sieciowe
WyjÊcie 1

WyjÊcie 2

WyjÊcie 3

WyjÊcie 3

9

Zrównaç otwory w pokrywie
z zaczepami na obudowie
zasilacza (jeden z ka˝dej
strony) i opuÊciç pokryw´.

7 AMP

Nale˝y u˝yç w∏asnego kabla zasilajàcego.

Monta˝ zasilacza na Êcianie (opcjonalnie) Instalacja akumulatora i pokrywy akumulatora Pod∏àczenie modemu 
kablowego, TV 
satelitarnej lub TV 
kablowej (opcjonalnie)

Pod∏àczenie linii 
telefonicznej lub linii DSL 
(opcjonalnie)

Pod∏àczenie 
sprz´tu sieciowego

Pod∏àczenie przewodów zasilajàcych 
urzàdzenia

Monta˝ pokrywy gniazd Pod∏àczenie do sieci i w∏àczenie zasilania

UWAGA: Przed w∏àczeniem zasilacza do sieci
zaleca si´ zakoƒczenie instalacji, konfiguracji i
testowania sprz´tu sieciowego (komputera,
modemu, rutera, koncentratora i innych urzàdzeƒ
pod∏àczonych do sieci).

INSTALACJA

Zasilacz awaryjny 
Back-UPS HS 500

Podr´cznik u˝ytkownika



Rys. 2. Okno powitalne programu InstallShield

4. Nast´pnie program wyÊwietli umow´ licencyjnà (rys. 3). Nale˝y przeczytaç
umow´ i zaakceptowaç jej warunki, klikajàc przycisk Yes. Aby odrzuciç umow´,
nale˝y kliknàç przycisk No — oprogramowanie nie zostanie zainstalowane.

Rys. 3. Okno z umowà licencyjnà

JeÊli na komputerze w∏àczona jest funkcja autoodtwarzania (Autoplay), program
instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie po w∏o˝eniu p∏yty CD-ROM.

JeÊli funkcja autoodtwarzania jest wy∏àczona, nale˝y wykonaç nast´pujàce kroki:

1. Kliknàç ikon´ Mój komputer znajdujàcà si´ na pulpicie lub uruchomiç
Eksplorator Windows, aby dotrzeç do ikony nap´du CD-ROM.

2. Dwukrotnie kliknàç ikon´ nap´du CD-ROM, a nast´pnie ikon´ setup.exe.
Uruchomiony zostanie program instalacyjny, a na ekranie pojawi si´ okno
InstallShield Wizard (rys. 1), rozpoczynajàce proces instalacji. Aby przerwaç
instalacj´, nale˝y nacisnàç przycisk Cancel (Anuluj).

Rys. 1. Okno programu InstallShield Wizard

3. Po oko∏o 4 sekundach program instalacyjny wyÊwietli okno powitalne (rys. 2).
Aby kontynuowaç, nale˝y kliknàç przycisk Next (Dalej). Aby zrezygnowaç z
instalacji, nale˝y kliknàç przycisk Cancel.

Na przednim panelu zasilacza znajduje si´ szeÊç diod sygnalizacyjnych (Sieç, Akumulator, Przecià˝enie,
Wymiana akumulatora, WYS/ODB i AKT/LN).

Sieç (zielona) – jest zapalona, gdy gniazda zasilacza Back-UPS sà
zasilane z sieci.

Akumulator (˝ó∏ta) – jest zapalona, gdy urzàdzenia pod∏àczone do
gniazd zasilacza Back-UPS sà zasilane z akumulatora.

Cztery sygna∏y dêwi´kowe co 30 sekund – alarm ten
s∏ychaç w czasie pracy akumulatorowej zasilacza.
Wskazane jest zapisanie otwartych dokumentów.

Przecià˝enie (czerwona) – jest zapalona, gdy pobór mocy
przekroczy∏ zdolnoÊç zasilacza.

Ciàg∏y sygna∏ dêwi´kowy – alarm ten w∏àcza si´ przy
przecià˝eniu gniazd zasilacza.

Wymiana akumulatora (czerwona) – jest zapalona, gdy
akumulator jest bliski zu˝ycia lub nie zosta∏ pod∏àczony (patrz
wy˝ej). Akumulator bliski zu˝ycia zapewnia niewystarczajàcy
czas pracy i powinien zostaç wymieniony.

Jednominutowa seria sygna∏ów dêwi´kowych
powtarzana co 5 godzin – alarm ten w∏àcza si´, gdy
akumulator nie przeszed∏ pomyÊlnie automatycznych
testów diagnostycznych.

Ciàg∏a seria sygna∏ów dêwi´kowych – alarm ten
s∏ychaç, gdy akumulator jest bliski wyczerpania. Nale˝y
zapisaç otwarte dokumenty, zamknàç wszystkie otwarte
aplikacje, zamknàç system operacyjny, wy∏àczyç
komputer, a nast´pnie wy∏àczyç zasilacz Back-UPS.

Back-UPS
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WYS/ODB (zielona) – jest zapalona, gdy zasilacz wysy∏a lub
odbiera dane za poÊrednictwem sieci.

AKT/LN (zielona) – jest zapalona, gdy zasilacz jest pod∏àczony
do urzàdzeƒ i znajduje si´ w stanie gotowoÊci na otrzymywanie
lub odbiór danych. 

Bezpiecznik automatyczny (Circuit Breaker) – jego
prze∏àcznik znajduje si´ na dolnym panelu zasilacza Back-UPS.
W razie przecià˝enia automatycznie od∏àcza on zasilacz od sieci.
W przypadku zadzia∏ania bezpiecznika nale˝y od∏àczyç od
zasilacza mniej istotne urzàdzenia, a nast´pnie przywróciç
zasilanie ustawiajàc prze∏àcznik w pozycji ON.

Gdy zasilacz Back-UPS lub pod∏àczone do niego urzàdzenia wydajà si´ nadmiernie wra˝liwe na spadki napi´cia, mo˝e zajÊç
potrzeba wyregulowania napi´cia przenoszonego. Jest to prosta czynnoÊç wykonywana za pomocà przycisku na panelu
przednim. Mo˝na jà równie˝ wykonaç za pomocà strony Configuration w do∏àczonym do zasilacza oprogramowaniu (zob.
„Instalacja oprogramowania”). Aby wyregulowaç przenoszone napi´cie, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. W∏àczyç zasilacz do sieci elektrycznej; urzàdzenie powinno wejÊç w tryb gotowoÊci (diody nie powinny si´ Êwieciç).
2. Wcisnàç do koƒca przycisk na panelu przednim i przytrzymaç go przez 10 sekund. Wszystkie diody zacznà migaç,

sygnalizujàc przejÊcie do trybu programowania.
3. Nast´pnie zasilacz wska˝e bie˝àce ustawienie czu∏oÊci zgodnie z poni˝szà tabelkà.

4. Aby wybraç niskà czu∏oÊç, nale˝y nacisnàç i przytrzymaç przycisk do chwili, gdy zacznie migaç ˝ó∏ta dioda.
5. Aby wybraç Êrednià czu∏oÊç, nale˝y nacisnàç i przytrzymaç przycisk do chwili, gdy zacznà migaç diody ˝ó∏ta i czerwona.
6. Aby wybraç wysokà czu∏oÊç, nale˝y nacisnàç i przytrzymaç przycisk do chwili, gdy zacznà migaç dioda ˝ó∏ta i obie

diody czerwone.
7. Aby opuÊciç tryb programowania bez dokonywania zmiany w ustawieniu czu∏oÊci, nale˝y nacisnàç i przytrzymaç

przycisk do chwili, gdy zacznie migaç zielona dioda.
8. Je˝eli w trybie programowania przycisk nie zostanie wciÊni´ty w ciàgu 5 sekund, zasilacz opuÊci tryb programowania i

wszystkie lampki zgasnà.

migajàce 
diody

czu∏oÊç zakres napi´cia wejÊciowego 
(przy zasilaniu z sieci)

nale˝y u˝yç, gdy

1
(˝ó∏ta)

niska 160 - 278 V~ Napi´cie wejÊciowe jest skrajnie niskie lub
wysokie. Ustawienia nie zaleca si´ do 

zasilania komputerów.

2
(˝ó∏ta i czerwona)

Êrednia (ustawienie 
fabryczne)

180 -266 V~ Zasilacz Back-UPS cz´sto przechodzi w tryb 
pracy akumulatorowej (ustawienie zalecane).

3
(˝ó∏ta, czerwona i 

czerwona)

wysoka 196 -256 V~ Pod∏àczony sprz´t jest wra˝liwy na wahania
napi´cia.

5. Program wyÊwietli okno wyboru miejsca instalacji (rys. 4). Nale˝y kliknàç
przycisk Browse (Przeglàdaj), aby wskazaç miejsce instalacji, lub przycisk Next,
aby zaakceptowaç domyÊlne miejsce instalacji. Nast´pnie pojawi si´ okno
pokazujàce przebieg instalacji (rys. 5). Aby przerwaç instalacj´, nale˝y kliknàç
przycisk Cancel. 

Rys. 4. Okno wyboru miejsca instalacji

Rys. 5. Okno pokazujàce przebieg instalacji 

6. Nast´pnie program wyÊwietli okno koƒcowe (rys. 6). Nale˝y kliknàç przycisk Finish (Zakoƒcz), aby
zamknàç program instalacyjny.

Rys. 6. Okno koƒcowe programu InstallShield Wizard

7. Aby uruchomiç program, w menu Start nale˝y wybraç pozycj´ APC, a nast´pnie APC Back-UPS HS (rys.
7). C. d. na nast´pnej stronie -   

 

Rys. 7. Sposób uruchomienia programu z menu Start 

DIODY SYGNALIZACYJNE I ALARMY DèWI¢KOWE

Sieç Akumulator Przecià˝enie Wymiana 
akumulatora

AKT/LNWYS/ODB

REGULACJA NAPI¢CIA PRZENOSZONEGO I CZU¸OÂCI (opcjonalnie)

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Nale˝y post´powaç 
zgodnie z 

poleceniami na 
ekranie.



Napi´cie wejÊciowe 
(praca z zasilania sieciowego)

180 - 266 V~

Cz´stotliwoÊç wejÊciowa 47 – 63 Hz (automatyczne wykrywanie)

Kszta∏t fali wyjÊciowej przy zasilaniu 
akumulatorowym

schodkowa aproksymacja sinusoidy

Maksymalne obcià˝enie 500 VA – 300 W

Temperatura pracy 0 do 40 ˚C

Temperatura przechowywania -15 do 45 ˚C

WilgotnoÊç podczas eksploatacji 10 do 90 % bez kondensacji 

WilgotnoÊç podczas przechowywania 10 do 95 % bez kondensacji

Wymiary (wys. x szer. x g∏.) 37,2 x 22,5 x 10,5 cm 

Waga 7,4 kg

Typowy czas ∏adowania 6 – 8 h

ZgodnoÊç z normami zak∏óceƒ 
elektromagnetycznych 

EN50091-2, Class B

Atesty NEMKO-GS, CE  i GOST

8. Po zainstalowaniu oprogramowanie Back-UPS HS jest dost´pne w menu Start. Po
uruchomieniu program wyszukuje wszystkie urzàdzenia Back-UPS HS w sieci i
wyÊwietla ich list´ wraz z adresami IP i MAC (zob. rys. 8). Adres IP jest automatycznie
przypisywany do zasilacza awaryjnego przez koncentrator lub ruter za pomocà us∏ugi
DHCP. Adresy nadawane za pomocà us∏ugi DHCP mogà ulegaç samoczynnym
zmianom — w zwiàzku z tym firma APC nie zaleca zapisywania adresu IP zasilacza
(np. poprzez dodanie go do Ulubionych), gdy˝ ponowne u˝ycie takiego adresu mo˝e
okazaç si´ niemo˝liwe. Adres MAC jest nadawany fabrycznie.

. 

Rys. 8. Okno adresów IP i MAC zasilaczy Back-UPS HS

9. JeÊli w sieci nie ma us∏ugi DHCP lub jeÊli u˝ytkownik chce wybraç ∏atwy do
zapami´tania adres IP, mo˝liwe jest r´czne przypisanie takiego adresu do zasilacza Back-
UPS za pomocà przycisku IP Configuration. Wybrany adres musi pasowaç do formatu
widocznego na rys. 9 i nie mo˝e pokrywaç si´ z innym adresem w sieci. Rysunek 10
przedstawia okno IP Configuration, w którym pola adresu IP majà wartoÊç 0.

Aby przypisaç adres IP do komputera, nale˝y zapoznaç si´ z do∏àczonà do komputera
instrukcjà.

Rys. 9. Okno przypisania adresu IP

Rys. 10. Okno po wpisaniu „pustego” adresu IP

10. Zasilaczowi Back-UPS mo˝na nadaç nazw´, klikajàc przycisk Assign Name (rys. 8) i
wpisujàc ˝àdanà nazw´ w oknie dialogowym. Nadana nazwa pojawi si´ w kolumnie po
lewej stronie adresu IP urzàdzenia (rys. 11). Ka˝demu urzàdzeniu nale˝y nadaç innà
nazw´.

Rys. 11. Okno nadawania nazwy

11. Aby przywróciç fabryczne ustawienia zasilacza Back-UPS, nale˝y kliknàç przycisk
UPS Settings (Ustawienia zasilacza). JeÊli nie dzia∏a programowe przywracanie
ustawieƒ, nale˝y zdjàç pokryw´ akumulatora i w∏o˝yç niewielki przedmiot (o d∏ugoÊci
oko∏o 5 cm) w otwór obok gniazda telefonicznego (rys. 12) na oko∏o 5 sekund. Uwaga:
Gniazdo telefoniczne s∏u˝y wy∏àcznie do testów fabrycznych i nie nale˝y do niego
pod∏àczaç ˝adnych urzàdzeƒ.

Rys. 12. Otwór do r´cznego przywracania ustawieƒ fabrycznych zasilacza

12. Przed rozpocz´ciem jakichkolwiek czynnoÊci konserwacyjnych nale˝y sprawdziç stan
zasilacza, klikajàc na ∏àczu Status (Stan). Pojawi si´ wówczas strona przedstawiona na
rys. 13.

Rys. 13. Okno stanu zasilacza Back-UPS HS 500

13. Aby zmieniç konfiguracj´ zasilacza lub przeprowadziç czynnoÊci konserwacyjne,
nale˝y zalogowaç si´ na stronie (zob. rys. 14), klikajàc przycisk UPS Settings
(Ustawienia zasilacza).

Na stronie logowania w polach Username i Password nale˝y wpisaç apc. Aby zmieniç
identyfikator lub has∏o, po zalogowaniu nale˝y kliknàç opcj´ Maintenance (rys. 14).

Uwaga: Stron´ logowania mo˝na równie˝ wywo∏aç wpisujàc adres IP zasilacza w pasku
adresu przeglàdarki internetowej.

Otwór do r´cznego 
przywracania ustawieƒ 
fabrycznych zasilacza

Rys. 14. Strona logowania

14. Strona Maintenance (Konserwacja), przedstawiona na rys. 15, pozwala przeprowadziç
autotest akumulatora (Battery Self Test), uaktualniç dat´ wymiany akumulatora
(Update Battery Replacement Date), zmieniç identyfikator i has∏o (zob. wy˝ej) lub
przywróciç ustawienia fabryczne (Restore Factory Defaults). Uwaga: Przed
wykonaniem ka˝dej z tych czynnoÊci nale˝y si´ zalogowaç.

Rys. 15. Strona Maintenance

15. Strona Configuration (Konfiguracja), przedstawiona na rys. 16, pozwala ustawiç
czu∏oÊç zasilacza Back-UPS. W zale˝noÊci od poziomu czu∏oÊci zasilacz b´dzie cz´Êciej
lub rzadziej reagowa∏ na niskà jakoÊç zasilania sieciowego, prze∏àczajàc si´ w tryb pracy
akumulatorowej. Ustawienia czu∏oÊci odpowiadajà nast´pujàcym warunkom:

Low (Niska) – Do stosowania tylko w warunkach skrajnie niskiego napi´cia.
Ustawienie to nie jest zalecane w przypadku zasilania komputerów.

Medium (Ârednia) – Stosowana, gdy zasilacz cz´sto prze∏àcza si´ w tryb pracy
akumulatorowej z powodu spadków napi´cia sieciowego (ustawienie zalecane). 

High (Wysoka) – Stosowana, gdy pod∏àczony do zasilacza sprz´t jest wra˝liwy na
niskie napi´cie.

Strona Configuration pozwala równie˝ w∏àczyç (Enable) lub wy∏àczyç (Disable) alarm
dêwi´kowy (Audible Alarm). JeÊli alarm dêwi´kowy jest w∏àczony, dzia∏a on w sposób
opisany w rozdziale „Diody sygnalizacyjne i alarmy dêwi´kowe”.

Kolejnà funkcjà strony Configuration jest mo˝liwoÊç regulacji przenoszonego napi´cia
(Transfer Points). Zasilacz prze∏àczy si´ w tryb pracy akumulatorowej, gdy napi´cie
wzroÊnie powy˝ej wartoÊci okreÊlonej w polu Above lub spadnie poni˝ej wartoÊci
okreÊlonej w polu Below.

Ponadto, strona Configuration umo˝liwia sterowanie czterema wyjÊciami zasilacza.
Sterowanie polega na w∏àczaniu i wy∏àczaniu zasilania w wyjÊciu 1, wyjÊciu 2 i dwóch
gniazdach wyjÊcia 3. Mo˝liwe jest równie˝ zresetowanie (Reboot) zasilanych urzàdzeƒ
poprzez automatyczne wy∏àczenie i ponowne w∏àczenie zasilania w wybranym
gnieêdzie. Zresetowanie wy∏àczonego gniazda jest niemo˝liwe.

Rys. 16. Strona Configuration 

16. Strona About zawiera ogólne informacje o zasilaczu — jego parametry sieciowe
(adresy IP i MAC) oraz parametry techniczne (model, nr seryjny, wersj´ firmware,
wersj´ Web firmware, dat´ produkcji i dat´ wymiany akumulatora).

Rys. 17. Strona About 

Korzystanie ze strony Configuration wymaga zalogowania si´ do zasilacza. Aby wykonaç
wybranà czynnoÊç, nale˝y kliknàç przycisk Apply (Zastosuj). Aby przywróciç ustawienia
fabryczne, nale˝y kliknàç przycisk Reset.

Dane techniczne



Nale˝y korzystaç z akumulatorów zalecanych przez APC. Akumulatory mo˝na zamówiç w APC Global Services. Przed
z∏o˝eniem zamówienia prosimy o przygotowanie numeru modelu zasilacza Back-UPS HS. Numer modelu znajduje si´ na
spodzie urzàdzenia.

Standardowej gwarancji udziela si´ na 2 lata od daty zakupu. APC przyjmuje zasad´ wymiany oryginalnego sprz´tu
na urzàdzenie odnowione fabrycznie. APC wyÊle urzàdzenie zast´pcze po otrzymaniu uszkodzonego przez dzia∏
napraw. Koszty przesy∏ki urzàdzenia do APC ponosi klient. APC zap∏aci za transport làdowy urzàdzenia
zast´pczego do klienta.

Urzàdzenie mo˝na zarejestrowaç dla potrzeb ochrony gwarancyjnej pod adresem warranty.apc.com.

Pomoc techniczna www.apc.com/support
Internet www.apc.com
USA i Kanada 800-800-4272

Copyright © 2004 American Power Conversion. Wszystkie prawa zastrze˝one.
APC i Back-UPS sà zastrze˝onymi znakami towarowymi American Power
Conversion. Wszystkie inne znaki towarowe nale˝à do ich odpowiednich w∏aÊcicieli.

Poni˝sza tabela mo˝e pomóc w rozwiàzaniu drobnych problemów, które mogà wystàpiç podczas instalacji i eksploatacji
zasilacza Back-UPS. JeÊli problemu nie uda∏o si´ rozwiàzaç mimo zapoznania si´ z poni˝szymi zaleceniami, nale˝y
skonsultowaç si´ z pomocà technicznà APC.

Zasilacz nie jest pod∏àczony do êród∏a
zasilania.

Zadzia∏a∏ bezpiecznik automatyczny
zasilacza.

Bardzo niskie napi´cie sieciowe lub
jego brak.

Sprawdziç, czy wtyczka zasilacza Back-UPS jest
dobrze pod∏àczona do gniazda sieciowego.

Od∏àczyç od zasilacza mniej istotny sprz´t.
W∏àczyç bezpiecznik za pomocà prze∏àcznika na
dolnym panelu zasilacza. JeÊli uda∏o si´ to
wykonaç, nale˝y w∏àczyç zasilacz i po kolei
pod∏àczaç do niego od∏àczone urzàdzenia.
Ponowne zadzia∏anie bezpiecznika oznacza
prawdopodobnie, ˝e nadmierne obcià˝enie
powoduje ostatnie z pod∏àczonych urzàdzeƒ.

Sprawdziç gniazdo sieciowe, do którego
pod∏àczony jest zasilacz, za pomocà lampy
sto∏owej. JeÊli ˝arówka Êwieci si´ bardzo s∏abo,
nale˝y zwróciç si´ do wykwalifikowanego
elektryka, aby ten sprawdzi∏ napi´cie w sieci.

Nie pod∏àczono wewn´trznego
akumulatora.

Sprawdziç pod∏àczenie akumulatora. (zob. „Instalacja akumulatora i pokrywy
akumulatora” w rozdziale „Instalacja” na pierwszej stronie)

Zadzia∏a∏ bezpiecznik automatyczny.

W gnieêdzie sieciowym, do którego
pod∏àczony jest zasilacz, nie ma
napi´cia.

Od∏àczyç od zasilacza mniej istotne urzàdzenia.
W∏àczyç bezpiecznik za pomocà prze∏àcznika na
dolnym panelu zasilacza.

Pod∏àczyç zasilacz do innego gniazda lub zleciç wykwalifikowanemu
elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynku.

Zasilacz jest przecià˝ony.

Akumulator jest roz∏adowany,
poniewa˝ nie zdà˝y∏ na∏adowaç si´ od
ostatniego zaniku napi´cia.

Akumulator wymaga wymiany.

Od∏àczyç mniej istotne urzàdzenia (np. drukark´ laserowà) od zasilacza.

Uwaga: Do gniazd zasilacza nie nale˝y pod∏àczaç urzàdzeƒ wyposa˝onych w
silniki lub elektroniczne regulatory napi´cia (np. drukarek laserowych,
grzejników, wentylatorów, lamp, odkurzaczy).

Na∏adowaç akumulator. Akumulator ∏aduje si´, gdy zasilacz jest pod∏àczony
do gniazda sieciowego. Po ca∏kowitym roz∏adowaniu potrzeba zwykle oÊmiu
godzin do pe∏nego na∏adowania akumulatora. JeÊli akumulator nie jest w
pe∏ni na∏adowany, czas pracy w trybie zasilania akumulatorowego b´dzie
krótszy.

Wymieniç akumulator (zob. „Zamawianie akumulatora”). Typowy okres
˝ywotnoÊci akumulatora to 3 do 6 lat. Mo˝e on ulec skróceniu w przypadku
cz´stych zaników zasilania lub pracy w podwy˝szonej temperaturze.

Akumulator jest niew∏aÊciwie
pod∏àczony.

Kontrolka przecià˝enia zapala si´, gdy˝
sprz´t pod∏àczony do zasilacza pobiera
wi´cej pràdu, ni˝ mo˝e dostarczyç
zasilacz.

Akumulator wymaga wymiany.

Sprawdziç pod∏àczenie akumulatora. Informacje na temat prawid∏owej
instalacji akumulatora znajdujà si´ w rozdziale „Instalacja akumulatora i
pokrywy akumulatora”.

Od∏àczyç jednà lub kilka wtyczek tak, by kontrolka zgas∏a.

Akumulator nale˝y wymieniç w ciàgu dwóch tygodni (zob. „Zamawianie
akumulatora”). Niewymienienie akumulatora spowoduje skrócenie czasu
zasilania awaryjnego.

Awaria zasilacza. Zwróciç si´ do autoryzowanego serwisu APC. 

Nie pod∏àczono wewn´trznego
akumulatora.

Sprawdziç pod∏àczenie akumulatora. (zob. „Instalacja akumulatora i pokrywy
akumulatora” w rozdziale „Instalacja” na pierwszej stronie).

Brak po∏àczenia z portem Ethernet. Pod∏àczyç inne urzàdzenie sieciowe do gniazda LAN.

Sprawdziç wszystkie po∏àczenia sieciowe.

Awaria zasilacza. Zwróciç si´ do autoryzowanego serwisu APC.

Brak dost´pu do interfejsu WWW
zasilacza Back-UPS.

Korzystajàc z programu Back-UPS HS, sprawdziç adres IP zasilacza. JeÊli
adres ten to 0.0.0.0, nale˝y zamknàç program, a nast´pnie uruchomiç go
ponownie. Odpowiedni sprz´t przydzieli zasilaczowi nowy adres IP. 
Nale˝y sprawdziç, czy zasilacz odpowiada na pakiety „ping”:

Otworzyç okno MS-DOS i wpisaç:
ping XXX.XXX.XXX.XXX (adres IP urzàdzenia)

Pojawienie si´ komunikatu przypominajàcego poni˝szy oznacza nawiàzanie
po∏àczenia mi´dzy komputerem a urzàdzeniem:

Pinging XXX.XXX.X.X with 32 bytes of data

Reply from XXX.XXX.X.X: bytes=32=2ms TTL=64

JeÊli pojawi si´ nast´pujàcy komunikat: 
Pinging XXX.XXX.X.X with 32 bytes of data

Request timed out.

konfiguracja sieci mo˝e byç nieprawid∏owa. W takiej sytuacji nale˝y
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci: 

1. Sprawdziç, czy kabel Ethernet jest w∏aÊciwie pod∏àczony.
2. Sprawdziç, czy na komputerze w∏aÊciwie skonfigurowano protokó∏ TCP/

IP.

3. Sprawdziç, czy palà si´ diody AKT/LN i WYS/ODB.

Sprawdziç, czy u˝ywana przeglàdarka to Internet Explorer 5.0 (lub nowszy)
lub Netscape Navigator 7.0 (lub nowszy).

Rozwiàzywanie problemów

Mo˝liwa przyczyna Zalecane dzia∏anie

Nie mo˝na w∏àczyç zasilacza.

Zasilacz Back-UPS nie zasila pod∏àczonych urzàdzeƒ (komputera, monitora, 
zewn´trznego nap´du) podczas zaniku napi´cia.

Zasilacz Back-UPS korzysta z zasilania akumulatorowego mimo dost´pnoÊci zasilania 
sieciowego

Zasilacz nie zapewnia odpowiednio d∏ugiego czasu pracy akumulatorowej.

Mo˝liwa przyczyna Zalecane dzia∏anie

Âwieci czerwona dioda.

Âwieci dioda wymiany akumulatora  / zasilacz wydaje dêwi´k przy w∏àczaniu.

Migajà czerwone diody.

Nie Êwieci dioda AKT/LN.

Migajà diody WYS/ODB.

Nie mo˝na uzyskaç dost´pu do zasilacza za pomocà przeglàdarki.

Zamawianie akumulatora

Gwarancja

Rejestracja gwarancyjna

Dane kontaktowe APC


