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Z bezpeãnostních dÛvodÛ je Cyberfort. dodáván s jedním odpojen˘m kabelem baterie. Cyberfort. nebude pracovat do té doby, neÏ pfiipojíte kabel k 
dotykovû bezpeãnému konektoru.

POZNÁMKA: Pfii zapojování se mohou vyskytnout malé jiskry. Toto je normální.

Otoãte Cyberfort. a odsuÀte kryt 
baterie.
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Vyzdvihnûte baterii a pfiipojte ãern˘ kabel 
k zápornému (-) v˘vodu baterie. Ujistûte 
se, Ïe je baterie instalována tak, jak 
ukazují obrázky níÏe.

ZasuÀte kryt baterie zpût.

 

 

 

Místo pro Cyberfort. vyberte tak, aby nebyl vystaven:

 

 - pfiímému slunci

 - vysok˘m teplotám

 - vysoké vlhkosti nebo kontaktu s kapalinami

 

Zapojte napájecí kabel CyberFortu. pfiímo do zásuvky na zdi; ne do 
pfiepûÈové ochrany nebo prodluÏovacího kabelu. Zásuvka na zdi by 
mûla b˘t blízko zafiízení a snadno pfiístupná.

Pfiipojte modem / telefon / DSL zafiízení / fax / 10/100 Base-T/HPNA do 
pfiepûÈové ochrany.

 

Cyberfort. ochraÀuje jednolinkov˘ (dvouÏilov˘) telefon (vãetnû DSL), 
HPNA zafiízení, modem, 10/100 Base-T Ethernet nebo fax proti pfiepûtí 
pokud jsou pfiipojeny dle nákresu níÏe. 

 

Poznámka

 

: telefonní kabel NEBO síÈov˘ kabel by mûl b˘t pfiipojen do 
portu s pfiepûÈovou ochranou. Nepfiipojujte oba typy kabelu najednou.

 

Pfiipojte kabel pro komunikaci s poãítaãem (pouze modely 550/700).

 

Dodávan˘ kabel a software poskytují automatické uloÏení souborÛ a 
vypnutí operaãního systému v pfiípadû trvalého v˘padku proudu.

Pfiipojte komunikaãní kabel do konektoru oznaãeného "Data Port". Opaãn˘ 
konec pfiipojte do USB portu va‰eho poãítaãe. Software automaticky 
rozpozná USB port va‰eho poãítaãe.
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Pouze pfiepûÈová ochrana 

 

(v˘stupy oznaãené Surge Protection Only)

 

Tyto v˘stupy poskytují non-stop ochranu proti pfiepûtí i kdyÏ 
je Cyberfort. vypnut˘. Jsou urãeny pro pfiipojení tiskáren, 
faxÛ, skenerÛ a dal‰ích periférií, které nepotfiebují napájení z 
baterie v pfiípadû v˘padku proudu.

 

Bateriová záloha +  

 

 

 

PfiepûÈová ochrana 

 

(v˘stupy oznaãené Battery Backup + Surge Protection)

 

Tyto v˘stupy jsou napájeny pouze pokud je Cyberfort. zapnut˘. V 
pfiípadû v˘padku proudu nebo jak˘chkoliv dal‰ích problémÛ 
(podpûtí, pfiepûtí) budou tyto v˘stupy napájeny po limitovanou 
dobu z baterie CyberFortu. Do tûchto v˘stupÛ pfiipojte vá‰ 
poãítaã, monitor a dal‰í dvû zafiízení citlivá na v˘padky proudu 
(napfi. externí disk nebo kazetová jednotka).
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Stisknûte tlaãítko ON/OFF pro zapnutí 
jednotky.

 

Krátké pípnutí a zelené svûtlo u indikátoru 
"Power On" potvrdí, Ïe je Cyberfort. zapnut˘ a 
pfiipraven poskytovat ochranu.

Cyberfort. by mûl b˘t nabíjen alespoÀ 16 
hodin, aby byl zaji‰tûn dostateãn˘ bûh na 
baterii. Zafiízení je dobíjeno ve chvíli, kdy je 
pfiipojeno k zásuvce, nezáleÏí, zda je zapnuto 
ãi vypnuto.

 

Nainstalujte software PowerChute

 

®

 

 
Personal Edition (pouze u modelÛ 550/700).

 

ZasuÀte CD s názvem PowerChute Personal 
Edition do va‰eho poãítaãe a postupujte dle 
pokynÛ na obrazovce.

Cyberfort. vás informuje o sv˘ch operaãních stavech kombinací vizuálních a zvukov˘ch indikací. 
Pomocí následující tabulky zjistíte aktuální stav va‰eho CyberFortu. 

 

Status Vizuální indikace
(Power On - Zelená)

(Replace Battery - âervená)

Zvukové 
indikace

Alarm skonãí, kdyÏ:

 

Power On (zapnuto) 

 

- UPS poskytuje 
oãi‰tûné napájení pfiipojen˘m zafiízením.

Power On LED dioda - svítí Îádné –

 

On Battery (na baterii)

 

 - UPS poskytuje 
zafiízením, která jsou pfiipojena na bateriovû 
zálohované v˘stupy, napájení z baterie.

Power On LED dioda - svítí 
(zhasíná bûhem pípnutí)

Pípá 4x 
kaÏd˘ch 
30 vtefiin

UPS pfiepne zpût z baterie 
do stavu Power On nebo 
pokud je vypnuta.

 

Vybitá baterie

 

 - UPS poskytuje napájení z 
baterie zafiízením pfiipojen˘m k v˘stupÛm 
baterie a baterie je témûfi vybitá.

Power On LED dioda - bliká Rychlé pípání 
(kaÏdou 
pÛlvtefiinu)

UPS pfiepne na normální 
provoz, nebo kdyÏ je UPS 
vypnuto.

 

Replace Battery (v˘mûna baterie)

 

 - Baterie 
potfiebuje dobít a nebo je nutné ji vymûnit 
protoÏe je u konce své Ïivotnosti.

Power On a Replace Battery 
LED diody - blikají (stfiídavû)

Konstantní tón UPS vypnete pomocí 
tlaãítka ON/OFF.

 

Baterie odpojena

 

 - Baterie je odpojena a 
nebo je vadná.

Replace Battery LED dioda - 
bliká

Konstantní tón UPS vypnete pomocí 
tlaãítka ON/OFF.

 

Vypnutí z dÛvodu pfietíÏení 

 

- Bûhem 
provozu On Battery bylo zji‰tûno pfietíÏení 
v˘stupu napájeného baterií.

Îádné Konstantní tón UPS vypnete pomocí 
tlaãítka ON/OFF.

 

ReÏim spánku

 

 - Bûhem provozu On Battery 
bylo bateriové napájení úplnû vybito a UPS 
ãeká na obnovení dodávky proudu ze sítû.

Îádné Pípne jednou 
kaÏdé 4 vtefiiny.

Dojde k obnovû dodávky 
proudu nebo pokud nedojde 
k obnovû dodávky proudu 
do 32 vtefiin nebo pokud 
UPS vypnete pomocí 
tlaãítka ON/OFF.

 

CyberFort. 400/550/700

 

UÏivatelská pfiíruãka

 

Pfiipojte baterii

Pfiipojte zafiízení

 

INDIKÁTOR POWER ON 
(ZAPNUTO) / REPLACE BATTERY 
(VYMùNIT BATERII)

DO USB PORTU POâÍTAâE 
(pouze Cyberfort. model 
550 a 700)

Z KONEKTORU NA ZDI

V¯STUP DATOVÉ 
LINKY PRO DSL, 
MODEM, TELEFON, 
SÍË (10/100 Base-T) POJISTKA

STISKNùTE PRO RESET

 

Zapntuí a 
instalace softwaru

Stavové indikátory

 

Pro více informací a dal‰í pomoc nahlédnûte do sekce "¤e‰ení problémÛ".
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PouÏijte následující tabulku pro fie‰ení jednoduch˘ch problémÛ s instalací nebo provozem zafiízení Cyberfort. Pokud se setkáte s problémy, které

nevyfie‰íte s pomocí této tabulky, konzultujte asistenci s APC Online Technickou Podporou a nebo zavolejte na Technickou podporu APC.

Vstup Napûtí 230 Vrms nominální

Frekvence 50 - 60 Hz (automatické rozpoznání)

Pfiechod na baterii - spodní 
hranice

180 Vrms, typick˘ch

Pfiechod na baterii - horní hranice 266 Vrms, typick˘ch

V˘stup Napûtí na baterii 230 Vac rms +/- 8%

Celkov˘ proud (8 v˘stupÛ) 10 A (vãetnû v˘stupu UPS)

Kapacita UPS (4 v˘stupy) 400VA/240W        550VA/330W        700VA/405W

Frekvence - provoz na baterii 50/60 Hz +/- 1 Hz

Doba pfiepnutí na baterii 6 ms typick˘ch, max 10 ms

Ochrana a filtrace PfiepûÈová ochrana Permanentní, 310 JoulÛ

Telefon/fax/DSL pfiepûÈová 
ochrana

Jedna linka (dvouÏilová)

Ethernet pfiepûÈová ochrana 10/100 Base-T Ethernet

EMI/RFI filtr Permanentní

Vstup stfiídavého proudu Resetovatelná pojistka

Baterie Typ BezúdrÏbov˘ olovûn˘ zataven˘ akumulátor se 
suspendovan˘m elektrolytem

PrÛmûrná Ïivotnost 3 - 5 let, závisející na poãtu vybíjecích cyklÛ a 
okolní teplotû

Fyzické vlastnosti âistá hmotnost 5,4 kg                     6,4 kg                     6,8 kg

Rozmûry (Vx·xH) 285 x 230 x 86 mm
(11.18" x 9.05" x 3.3 in.)

Provozní teplota 0 oC - 40 oC (32 oF - 104 oF) 

Skladovací teplota -15 oC - 45 oC (5 oF - 113 oF) 

Provozní vlhkost (relativní) 0 - 95 %, nekondenzující

Provozní nadmofiská v˘‰ka 0 - 3000 m (0 - 10,000 ft)

Bezpeãnost/
Certifikace

Bezpeãnostní schválení CE, PCBC, IEC62040-1-1, IEC60884, IEC61643-1

EMC shoda EN50091-2, EN55022 Class B

Standardní záruka je 3 roky od data nákupu. Standardní procedura APC je v˘mûna 
originálního produktu za repasovan˘. Zákazníci, ktefií musí získat zpût originální 
jednotku (napfiíklad z dÛvodu majetkového oznaãení a nastavení amortizaãních 
kalendáfiÛ) musí tento poÏadavek deklarovat pfii prvním kontaktu s Technickou 
podporou APC. APC za‰le náhradní produkt jakmile oddûlení oprav obdrÏí vadn˘ kus 
a nebo proti záruce pomocí platné kreditní karty. Zákazník hradí náklady spojené s 
odesláním produktu do APC, APC hradí náklady na pozemní dopravu produktu zpût k 
zákazníkovi.

Prosím, NEVRACEJTE Cyberfort. prodejci za Ïádn˘ch okolností.

1. Nahlédnûte do sekce ¤e‰ení problémÛ pro eliminaci bûÏn˘ch problémÛ.

2. Ujistûte se, Ïe baterie je pfiipojena (viz bod "Pfiipojte baterii") a Ïe pojistka není
vyskoãená (viz sekce "¤e‰ení problémÛ").

Pokud máte stále problémy nebo dotazy, kontaktujte, prosím, APC pfies internetovou
stránku nebo telefonicky na níÏe uveden˘ch ãíslech.

3. NeÏ budete kontaktovat APC, ujistûte se, prosím, Ïe máte k dispozici doklad o
koupi, model UPS a sériové ãíslo (viz spodní strana jednotky).

4. Pfiipravte se na moÏnost odstraÀování problémÛ pfii telefonickém kontaktu se
zástupcem Technické podpory. Pokud nebudete úspû‰ní, zástupce vám pfiidûlí Return
Material Authorization Number (RMA ãíslo) a bude poÏadovat adresu doruãení.

5. Zabalte jednotku do originálního obalu. Pokud jej jiÏ nemáte k dispozici, poÏádejte
Technickou podporu APC o zaslání nového. Zabalte jednotku správn˘m zpÛsobem,
aby nebyla bûhem pfiepravy po‰kozena. Nikdy nepouÏívejte pûnové kuliãky.
Po‰kození vzniklé bûhem pfiepravy není kryto zárukou (doporuãujeme pojistit zásilku
na plnou hodnotu).

6. Napi‰te RMA ãíslo na vnûj‰í stranu obalu.

7. VraÈte jednotku poji‰tûn˘m pfiepravcem na adresu, kterou jste získali od Technické
podpory APC.

PouÏívejte pouze originální baterie APC. Náhradní baterie mohou b˘t objednány
prostfiednictvím www.apc.com (vyÏaduje platnou kreditní kartu). Pro Cyberfort. 400 VA
objednávejte APCRBC106 dle pokynÛ Technické podpory. Pro model 550 VA
objednávejte RBC2 a pro model 700 VA objednávejte RBC17.

 

  PoloÏka                 Specifikace              BE400            BE550            BE700

UPS mÛÏe b˘t namontována na zeì vertikálnû i horizontálnû. PouÏijte níÏe nakreslenou pfiedlohu pro 
vyznaãení místa pro hmoÏdinky (nejsou souãástí dodávky). Namontujte UPS následovnû:

165 mm 
(6.50 in.)

4. Nasaìte UPS umístûním hlavních dûr na hlaviãky ‰roubÛ. Pfii vertikálním umístûní posuÀte UPS smûrem 
dolÛ. Pfii horizontální montáÏi otoãte jednotkou lehce proti hodinov˘m ruãiãkám neÏ bude bezpeãnû na svém 
místû.

3. Nainstalujte hmoÏdinky na vyznaãen˘ch místech na zdi. Ponechte hlaviãky ‰roubÛ 8 mm (5/16) od 
povrchu zdi. ·rouby musí b˘t schopny unést 6,8 kg.

2. Pomocí pfiipínáãkÛ nebo lepící pásky upevnûte stránku na zeì. Pomocí hfiebíku ãi ‰pendlíku propíchnûte 
stfied znázornûnûn˘ch krouÏkÛ a oznaãte tak místo na zdi.

1. DrÏte tuto stránku na zdi na poÏadovaném místû pro instalaci.

Baterie je odpojená a nebo není napûtí v zásuvce na zdi.

V˘stupy oznaãené "Surge Protection Only" byly pfietíÏeny.

Zásuvka na zdi nemá napûtí.

Zafiízení jsou pfiipojena do v˘stupÛ oznaãen˘ch "Surge 
Protection Only".

Cyberfort. je pfietíÏen˘.

Software PowerChute Personal Edition provedl vypnutí 
poãítaãe z dÛvodu v˘padku proudu.

Cyberfort. vyãerpal dostupnou kapacitu baterií.

Pfiipojená zafiízení nepfiijímají krokovou aproximovanou 
sinusoidu Cyberfort.

Cyberfort. mÛÏe potfiebovat servis.

Cyberfort. bûÏí na baterii.

Kapacita baterie je nízká (zb˘vají cca 2 minuty bûhu).

Baterie není plnû nabitá.

Baterie je blízko konce své Ïivotnosti.

Cyberfort. nelze zapnout.

Na v˘stupech oznaãen˘ch "Surge 
Protection Only" není Ïádné napûtí.

Pfiipojená zafiízení ztrácí napájení.

Indikátor Power On svítí a Cyberfort. 
pípá 4x kaÏd˘ch 30 vtefiin.

Indikátor Power On bliká jednou za 
vtefiinu a Cyberfort. souãasnû pípne.

Nedostateãná doba bûhu na baterii.

Pfiipojte baterii (viz bod 1 tohoto manuálu) a ujistûte se, Ïe je v zásuvce na zdi napûtí.

Zredukujte mnoÏství pfiipojen˘ch zafiízení na v˘stupech oznaãen˘ch "Surge Protection Only".

Ujistûte se, Ïe pro danou zásuvku na zdi nejsou fáze nebo jistiã vypnuté a Ïe pokud existuje 
vypínaã pro tuto zásuvku, tak je v pozici "zapnuto".

Ujistûte se, Ïe zafiízení, které chcete napájet i v pfiípadû v˘padku proudu, je pfiipojeno do 
v˘stupÛ oznaãen˘ch Battery Backup/Surge Protection a ne k v˘stupÛm oznaãen˘m Surge 
Protection Only.

Ujistûte se, Ïe zafiízení pfiipojená k v˘stupÛm oznaãen˘m "Battery Backup/Surge Protection" 
nepfietûÏují v˘konovou kapacitu CyberFortu. (viz kapacita UPS v sekci Specifikace). Zkuste 
odebrat nûkterá zafiízení a ovûfite, zda problém pfietrvává.

Cyberfort. pracuje správnû.

Cyberfort. mÛÏe pracovat na baterie pouze po limitovanou dobu. Zafiizení se mÛÏe vypnout v 
pfiípadû, Ïe byla vyãerpána ve‰kerá energie baterie. Nechte Cyberfort. Nechte zafiízení dobít 
po dobu 16 hodin pfied dal‰ím provozem.

Podoba v˘stupní sinusoidy je designována pro pouÏití s poãítaãi a dal‰ím poãítaãov˘m 
vybavením. Sinusoida není designována pro pouÏití se zafiízeními jako jsou elektromotory, 
ãerpadla apod.

Kontaktujte Technickou Podporu APC pro dal‰í fie‰ení problémÛ.

Cyberfort. bûÏí normálnû a pouÏívá energii baterie. Pokud jste On Battery, mûli byste uloÏit 
svou práci, vypnout poãítaã a vypnout UPS. Jakmile bude obnovena dodávka proudu, 
mÛÏete Cyberfort. opût zapnout a následnû zapnout poãítaã a dal‰í zafiízení.

Cyberfort. se v krátké dobû vypne, protoÏe baterie je témûfi vybitá. Jakmile UPS pípá jednou 
za vtefiinu, zb˘vají cca 2 minuty bûhu na baterii. OkamÏitû vypnûte svÛj poãítaã a poté i 
Cyberfort. Jakmile bude obnovena dodávka proudu, zaãne Cyberfort. automaticky dobíjet 
baterii. 

UmoÏnûte zafiízení plné dobití tím, Ïe jej necháte pfiipojené k funkãní zásuvce na zdi po dobu 
alespoÀ 16ti hodin.

Stárnutím baterie se sniÏuje také dostupná doba bûhu z baterie. MÛÏete ji vymûnit 
objednáním na www.apc.com. Baterie také pfiedãasnû zestárne, pokud bude Cyberfort. 
umístûn v extrémních teplotách.

APC kontaktní informace
APC Europe 353 91 702000
APC Asia Pacific 61 2 9955 9366
Mexico 292 0253 / 292 0255
Brazil 0800 555 272
Celosvûtovû 1.401.789.5735
Internet http://www.apc.com
Technická podpora http://www.apc.com/support

¤e‰ení problémÛ

Problém MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

Specifikace

MontáÏ UPS na zeì

Objednání náhradní baterie

Záruka

Servis

·ablona pro montáÏ na zeì


