Gembird Golden shield-zá ložnízdroj
Dů ležitábezpeč nostníupozorně ní!
1. Golden shield (dále již jen GS) obsahuje baterie.Je dů ležité si uvě domit,že na
vý stupní
ch konektorech zá ložní
ho zdroje mů že bý t nebezpečné napě tíi
v pří
padě ,že neníGS připojen k napá jení
.Aby nebylo na vý stupních konektorech
napě tí,musíte provést následující:
a) Zmáč knout tlač ítko On/Off a ujistit se,že všechny LED diody na předním
panelu zhasly.
b) Odpojte napájecíkabel ze záložního zdroje (dále UPS).
!Prová dě t opravy a
2. Nikdy neoteví
rejte UPS – je zde životu nebezpečné napě tí
oteví
rat UPS mohou jen autorizovaná servisnístřediska a pracovní
ci
s odpoví
dají
cíkvalifikací
.
3. Je naprosto nepřípustné provádě t odpojovánínebo vymě ňováníbateriíbez dozoru
osoby s odpovídajícíkvalifikací.
4. Síťovázásuvka,kteránapájíUPS musíbý t dobře uzemně na,musíbý t umístě na
v blízkosti UPS a musíbý t snadno přístupná.
5. Pokud se rozhodnete propojit UPS s PC propojovacím kabelem,nejprve odpojte UPS
od napájení, následně vypně te UPS i PC a až poté zapojte kabel do obou konektorů .
6. GS se nesmínacházet ve vlhkém prostředínebo přijít do styku s vodou.Nemě l by bý t
umístě n na přímém slunci a v blízkosti zařízenívyzařujících teplo
(radiátory,přímotopy,atd.)
7. Manipulaci s UPS smě jíprovádě t pouze osoby k tomu urč ené s potřebnou kvalifikací
a odborností.
8. Ochrana vnitřního elektrického rozvodu UPS je závislána elektrickém rozvodu
budovy.

Upozorně nítý kajícíse ochrany životního prostředí
Ně které chemické složky v baterii mohou bý t nebezpeč né pro životníprostředía
pro zdravíč lově ka.Z tě chto dů vodů musíbý t baterie vhodně a odborně recyklované.
Dů ležité!Nikdy nevhazujte baterie do ohně !Mů že dojí
t k explozi.
Dů ležité!Nikdy baterie nerozbí
jejte,ani se je nepokoušejte otevří
t!Elektrolyt
baterie obsahuje toxické a nebezpečné lá tky a nesmíse dostat do očíani na
pokožku.
Dů ležité!Nepropojujte kontakty baterie kovový mi předmě ty,mů že dojí
t ke
zkratu.
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1.Umí
stě nía uskladně ní
1.1 Umístě ní
UPS musíbý t umístě na ve vertikálnípoloze (při pohledu na č elnípanel ),chráně na proti
prachu a proti přímému slunci v místech,kde je dobrácirkulace vzduchu.Pracovníteplota
a vlhkost musíbý t v mezích normy (viz technickáspecifikace).Kromě toho vě nujte,
prosím, zvý šenou pozornost upozorně ním uvedený m v odstavci „Dů ležitábezpeč nostní
upozorně ní“.
1.2 Uskladně ní
Pokud nebudete UPS delšídobu používat,mě la by bý t uskladně na na tmavém,suchém a
chladném místě .Před uskladně ním by se mě ly baterie plně nabít.K plném nabitíbaterií
před uskladně ním postač ípřipojit UPS k síti na dobu 8 hodin.Pokud nebudete používat
UPS velmi dlouhou dobu,doporuč ujeme,aby jste ji každý ch 6 mě síců připojili k síti
alespoň na 12 hodin.
2. Ú vod
Dů ležitéupozorně ní!
Zachovejte prosím originálníbaleníGS.Baleníbylo speciálně navrženo pro tento vý robek
a dokáže jej dostateč ně ochránit proti poškozenípři přepravě .Mě jte na pamě ti,že na
poškozenízpů sobené přepravou v neoriginálním baleníse nevztahuje záruka.

3. Instalace
3.1 PřipojeníUPS k napájecísíti
UPS je urč ena pro provoz v síti o napě tí220V až 240V.Pokud dojde k vý padku
napě tí,pokrač uje UPS v dodávce efektivních 220V do zařízenípřipojený ch k ní.
3.2 Nabíjeníbaterií
GS je dodáván s nabíjecími bateriemi.Při prvním použitídoporuč ujeme baterie
naformátovat (formátováním je myšleno úplné vybitía následné plné nabitíbaterií).
Ihned po připojeníUPS k síti se zač nou baterie nabíjet a trvázhruba 8 hodin,než jsou plně
nabité.Mě jte prosím na pamě ti,že pokud zač nete používat UPS ihned po instalaci,aniž
byste provedli naformátování,mů že dojít ke sníženíkapacity baterií.
3.3 Připojenízařízeník UPS
Před připojením zařízeník UPS spoč ítejte jejich celkový odbě r wattů a dbejte na to,aby
nepřekroč ili maximálnímožný vý kon UPS (viz. technickáspecifikace).Poté připojte
k UPS zařízení(např.PC a monitor) na vý stupníkonektory UPS.
Dů ležitá rada:nepřipojujte k UPS zařízeníjako je například laserovátiskárna nebo
kopírka.Jejich odbě r je totiž znač ně vyššínež jsou schopnosti UPS.
3.4 Test UPS
Po plném nabitíbateriízapně te UPS zmáč knutím tlač ítka On/OFF na předním
panelu.Uslyšíte krátké pípnutía rozsvítíse zelenáLED dioda.Připojte zařízeník UPS a
zapně te je.Mě li by normálně fungovat.K otestováníUPS vypně te zásuvku,napájející
GS.UPS zač ne ihned napájet zařízeníz baterií,musíkrátce pípat v intervalu 3s,zelenáLED
dioda zhasne a rozsvítíse žlutá.Zvukové varováníupozorňuje na to,že zařízeníjsou stále
napájena z baterií,které majíomezenou kapacitu.
Mě jte prosím na pamě ti,že pokud spotř eba proudu př ipojený ch zař ízeníje vyššínež je
vý kon UPS,rozsvítíse kontrolka „Overload“ („př etížení“).Pokud je spotř eba zař ízení o
mnoho vyšší než je vý kon UPS,mů že se UPS okamžitě sama vypnout (viz Př etížení).
NyníUPS opě t zapně te, zhruba po 3-5 sekundách UPS přepne režim na napájeníze sítě
místo napájeníz baterií.
Tlač ítko On/Off na předním panelu vypínáa zapínázařízenípřipojené k UPS.Je tedy
vý hodné tímto tlač ítkem zapínat všechna zařízenísouč asně .
3.5 Přetížení
V případě ,že je spotřeba zařízenívý razně vyššínež je vý kon UPS mů že „Automatic
circuit breaker“ (automatickáochrana proti přetížení) rozpojit obvod,č ímž dojde
k přepnutína provoznírežim z bateriía rozsvítíse žlutáLED dioda
„Overload“.Nenechávejte bě žet UPS v „Overload“režimu,jelikož to vý razně krátí
životnost baterií.Pokud by došlo k případu,že by byla spotřeba zařízeníještě vyšší,mů že

shořet ochrannápojistka v UPS.Tuto pojistku mohou vymě nit pouze v servisním středisku
lidé s požadovanou kvalifikacía odborností.Z tě chto dů vodů je dů ležité spoč ítat odbě r
zařízení,které hodláte k UPS připojit (viz. Připojenízařízeník UPS).
4. Ovlá dá níUPS a indiká tory
4.1 Přednípanel
Na předním panelu UPS (obr.1) mů žete najít:tlač ítko On/Off (zapínáa vypínáUPS) a 4
LED diody rů zný ch barev indikujícírozlišné stavy UPS.
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Obr.1
Jestliže UPS vypnete žádnádioda nesvítí.Jestliže je UPS připojena k síti mů žete ji
tlač ítkem On/Off zapnout.Rozsvítíse LED dioda „Napájeníze sítě “ a uslyšíte krátké
pípnutí.Pokud zmáč knete ještě jednou UPS se vypne a LED dioda zhasne.
Je také možné zapnout UPS i v době ,kdy nenínapájena ze sítě .Provádíse to tak,že
zmáč knete na 4-5 sekund tlač ítko On/Off.Rozsvítíse LED dioda „Napájeníz baterií“,UPS
zač ne krátce pípat v intervalu 2-3 sekund a zařízeníjsou v tuto chvíli napájena
z baterií.Pokud nebude UPS přetížena a baterie budou plně nabité mě la by vydržet
napájet 5-6 sekund.
Pokud se baterie vybije na hodnotu blížícíse 10,5V rozsvítíse č ervenáLED dioda
„Vybitábaterie“ a uslyšíte nepřetržitý zvukový signál.Znamenáto,že se do jedné minuty
UPS vypne.UPS se vypne sama pokud baterie dosáhne úrovně 10V.
ČervenáLED dioda „Overload“ se rozsvítív případě ,když je UPS přetížena
(viz.Přetížení).
Mů že se stát,že př i zapínání nebo vypínáníUPS ně kteréLED diody probliknou.V tomto
př ípadě se nejedná o závadu.

4.2 Varovné zvuky
Jestliže napájíUPS zařízeníz baterií,krátce pípáv intervalu 3-4 sekund ,aby vás
upozornila na to,že jíchybínapájeníze sítě .Tento varovný signál mů že bý t vypnut DIP
přepínač em na zadním panelu UPS.Pokud je UPS přetížena nebo již mávybité baterie
mě níse pípánív nepřetržitý tón,který ovšem vypnout nejde ,stejně jako pípnutípři zapnutí
UPS.
4.3 Zadnípanel
Na zadním panelu se nachází(viz.Obr.2):napájecíkonektor ,který je potřeba spojit s AC
sítí210-240V ,dva vý stupníkonektory pro zařízení,automatic circuit breaker
(automatickáochrana proti přetížení) , DIP přepínač e a datový konektor k propojenís PC.
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Obr. 2
Pokud přesáhnete povolené zatíženía automatic circuit breaker přerušíobvod mů žete ho
resetovat zmáč knutím tlač ítka které ležív jeho středu.
DIP – přepínač em mů žete nastavit ně kolik pracovních módů UPS:
- Přepínač e 1-2 –Používáse k nastavenílimitu napě tív síti.Pokud napě tív síti klesne
pod nastavenou hodnotu, přepne UPS na napájeníz baterií.Tyto přepínač e se používají
v případě ,když napě tíve vašísíti hodně kolísá.
- Přepínač 3 –Sloužík vypnutívarovného pípání.
- Přepínač 4 –Reservován pro budoucívyužití–bez funkce.
Továrnínastaveníje:1-2 – vypnuto (dole) , 3 – zapnuto (nahoře) , 4 – vypnuto (dole).

Pokud jste si jisti,že zařízení,které máte zapojené k UPS mohou pracovat i při napě tím
nižším než je standardní,mů žete použít tuto tabulku ke změ ně nastavení.
DIP přepínač 1
Dole (OFF)
Nahoře (ON)
Dole(OFF)
Nahoře(ON)
4.4 Datové propojenís PC

DIP přepínač 2
Dole (OFF)
Dole (OFF)
Nahoře (ON)
Nahoře (ON)

Limit napě tí
192 V
182 V
172 V
162 V

GS mů že bý t propojen s PC a ve chvíli ,kdy mávybité baterie (rozsvítíse LED dioda
“Vybité baterie”) pošle varovné hlášenípoč ítač i.Pokud jste si zakoupili model k tomuto
propojeníurč ený , najdete v balenípropojovacíkabel a software na ovládání“Power
shield”.Tento software se sám postaráve spojenís datový m kabelem o bezpeč né vypnutí
poč ítač e v případě vý padku proudu v síti.Pokud váš GS model neobsahuje v balení
“Power shield” software, mů žete si stáhnout “Trial” verzi z adresy
www.gembird.com/goldenshield
5. Ř ešeníproblémů
Dů ležitéupozorně ní!
Golden shield UPS pracuje v provozní
m napě tí,které je životu
nebezpečné.Uživatelů m nenípovoleno oteví
rat UPS! Prová dě t opravy a
otví
rat UPS mohou jen autorizovaná servisnístřediska a pracovní
ci
s odpoví
dají
cíkvalifikací
.
Golden shield UPS obsahuje baterie,které po ně kolika letech provozu ztratísvoji
kapacitu a bude nutné je vymě nit.Vý mě nu bateriímohou provádě t jen autorizovaná
servisnístřediska , pracovníci s odpovídajícíkvalifikacía odborností.
6. Technická specifikace
Napájecínapě tí
Kmitoč et vstupního napě tí
Maximálnízatížení
Čas do vypnutípři maximálním zatížení
Čas do plného nabitíbaterií
Vý stupnínapě tí(efektivníhodnota)
Kmitoč et vý stupního napě tí
Váha
Pracovníteplota

0-240V AC
50Hz
600VA/300W
ne méně než 4 minuty
8 hodin
210-220V
50Hz
5kg

Automatic circuit breaker

0ºC~40ºC
Ano

Jmenovité napě tíbaterie
Kapacita baterie
Typ baterie

12V
7AH
TP12-7 (jeden č lánek)

