
          

Skrócona instrukcja 

obsługi 

ONLINE UPS 
PowerWalker VFI 1000T/E LCD 

PowerWalker VFI 2000T/E LCD 

PowerWalker VFI 3000T/E LCD 
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1. Wyświetlacz LCD I diody LED 

 

 
 

Numeric display –wyświetlacz wartości liczbowych 

Load level display – poziom podłączonego obciążenia 

Battery level display – poziom naładowania akumulatorów 

Line LED – dioda stany placy LINE 

BY-pass LED – dioda stanu pracy By-Pass 

Inverter LED – dioda stanu pracy Inverter 

Battery LED – dioda stanu pracy na baterii 

 

 

 

 

 

 

 



 Opis poszczególnej diody  

UPS został wyposażony 4 diody LED do pokazywania aktualnego 
stanu pracy. 

Nazwa Kolor Funkcja 

Bypass LED 
pomara
ńczowa 

UPS działa w trybie BY-pass. Napięcie, 
które UPS przyłożymy na wejściu UPS-a , 
jest przekazywane na wyjście zasilacza 

Line LED zielona UPS jest podłączony do Sieci 

Inverter LED Green 
UPS podaje napięcie na wyjściu 
zasilacze, 

Battery LED 
pomara
ńczowa 

UPS pracuje w trybie baterii 

 
 
1.2. Przyciski panelu przedniego 

 (1) ON/OFF  

 

Włączenie zasilacza 
Przytrzymaj przez 1 s przycisk ON/OFF, aby włączyć 
UPS-a. Zasilacz wyda z siebie sygnał krutki sygnał 
dxźwiękowy I p rzejdzie w tryb Line. 

Wyłączanie zasilacz 
Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 1 s , aby 
wyłączyc UPS-a 

Czyszczenie status 
błądu 

Przytrzymaj przycisj ON/OFF przez 3 s aby 
skasować status błędu 

 

(2) Przycisk testu 

Test baterii 
W trybie pracy Line mode, przytrzymaj przycisk testu 
przez 2 s. aby przeprowadzić test baterii 

Wyciszenie sygnału 
dźwiękowego w trybie 

pracy na baterii 

Przytrzymaj przycij testu przez 2 s w trybie pracy na 
baterii ay wyciszyć sygnał dxwiękowy  

Wyciszenie sygnały 
dźwiękowego we 

wszystkich trybach 
pracy 

Przytrzymaj przycisk TEST przez 10s aby wyłączyć 
sygnał dźwiękowy we wszystkich trybach pracy.  

Przejście do “pod 
menu” 

Naciścij przyucisk TEST przez 0.5 s aby przejść do 
„pod menu” w celu przejrzenia aktualnego 
napięcia/obciążenia/stanu naładowania 
akumulatorów. 



 

1.3 Panel tylni 

  

 

  

 

 

  

1K-IEC 2K-IEC 

3K-IEC 



 

1 Port komunikacyjny (RS232) 5 Główny bezpiecznik 

2 Intelujętny slot 6 Kabel zasilający 

3 Wentylator 7 Złącze terminal (wyjściowe) 

4 Złącza wyjściowe   

1.4 Opis trybów pracy 

 Tryb pracy Line  

Tryb pracy LINE oznacza iz UPS chodzi poprawnie I konwertuje 

prąd wejściowy w taki sposób, aby na wyjściu zasilacza podać 

zawsze idealne paramenty tj:230V/50Hz 

W trybie pracy LINE ściacą się diody LINE oraz Inverter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. Jeśli dioda LINE mogą, oznacza to iż są złe paramerty pradu 

wejściowego(zamienione fazy L i N) lub połączenie z siecią nie 

jest uziemione. 

2. Jeśli podłączone urządzenia przekroczyły dopuszczalną moc 

UPS-a, zacznie piszczeć co 0,5 s, aby usunąć błąd przeciążenia, 

odłączaj po kolei urządzenia, aż całkowita pobierana moc 

Line mode 



 

podłączonych urządzeń spadnie poniżej 100% mocy zasilacza 

awaryjnego.  

3. Dioda baterii miga – oznacza to iż akumulatory są nie 

podłączone, lub mają bardzo niski poziom naładowania. W takej 

sytuacji należy zdjąć przedni panel i sprawdzić połączenie 

akumulatorów, następnie przytrzymać przycisk testu przez 

2s,aby UPS przeszedł test akumulatorów. Jeśli połączenie 

okaże się poprawne, awarii uległy akumulatory i trzeba rozważyć 

wymianę przez wykfalifikowany serwis. 

Podłączenie generator prądotwórczego na wejściu UPS-a 

W pierwszej kolejności odłącz wszyskie podłączone urządzenia do 

UPS-a. Następnie podłącz UPS-a do generatora i włącz generator. 

Poczekaj aż generator się ustabilizuje, następnie włącz UPS-a 

(tryb pracy LINE). Teraz bezpiecznie możesz podłączać obciążenie 

do UPS-a jeden po drugim (nie wszystkie na raz) 

Pamietaj że generatow współpracujący z UPS-em mosi być 

przynajmniej 2 raz mocniejszy od pojemności UPS-a. 

 Tryb pracy na Baterii 

Trym pracy na baterii oznacza iż napięcie prądu stałego z baterii jest 

konwertowane na prąd zmienny i podawany na wyjście urządzenia, 

jeśli zasilanie główne(z sieci/agregatu) zawiedzie. 

      



 

1.Sygnał dźwiękowy co 4 s, aby wyciszyć sygnał przytrzymaj przez 

2 s przycis TEST.  

2. Jeśli sygnał dźwiękowy jest ciągły(co1s), oznacza on bardzo niski 

poziom akumulatorów. 

 Tryb pracy By-pass 

Tryb pracy by pass nie zabezpiecza w żaden sposób podłączonych 

urządzeń. Na wyjciu UPS-a otrzymujemy takie same napięcie i 

częstotliwość prądu jak na wejściu urządzenia 

W trybie pracy By-pass palą się ciągle diody LINE oraz BY-PASS. 

Oraz co 2 minuty wysypuje sygnał dźwiękowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jeśli miga dioda LINE , oznacza to iż jest pomieszana L z N lub 

linia nie posiada uziemienia. 

2. W trybie pracy By-pass nie ma mozliwości podtrzymania 

urządzeń w trybie batt mode. 

 

 

Tryb pracy na baterii 

Bypass mode 



 
 

2. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ – Niniejszy podręcznik zawiera ważne 
instrukcje dla modeli Powe Walker FVI 1000/1500/2000/3000 LCD, 
które należy wykonywać podczas instalacji i konserwacji urządzenia i 
akumulatorów. Przed uruchomieniem zapoznaj się z informacjami 
znajdującymi się w instrukcji.  
 
2.1. Transport 

 W celach bezpieczeństwa zaleca się transport w oryginalnym 
opakowaniu dostarczonym przez producenta. Transport w 
opakowaniu zastępczym może powodować uszkodzenie 
produktu.  

 
2.2 Przygotowanie 

 Nie uruchamiaj UPSa bezpośrednio po dostawie. Różnica 

temperatury zewnętrznej I wewnątrz pomieszczenia może 

spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia. Zaleca się 

minimum 2 godzinne odczekanie przed pierwszym 

uruchomieniem.  

 Nie instaluj UPSa w pobliżu zbiorników wodnych, źródeł wody. 

 Nie wystawiaj UPSa na bezpośrednie działanie światła 

słonecznego lub grzejnika.  
 Zapewnij dobrą wentylację UPSa, nie blokuj otworów 

wentylacyjnych. 
 

2.3 Uwagi instalacyjne 

 Podłącz kable w taki sposób, żeby wyeliminować ryzyko 

nadepnięcia lub potknięcia się o nie.  

 Nie podłączaj urządzeń gospodarstwa domowego takich jak 

suszarki do włosów, prostownice, mikrofale itp. do gniazd 

wyjściowych UPSa.  

 UPS może być obsługiwany przez osoby bez wcześniejszego 

doświadczenia. 

 Podłącz UPS do gniazdka z uziemieniem, znajdującego się w 

pobliżu urządzenia.  



 Używaj tylko wysokiej jakości kabli zasilających, posiadające 

certyfikat CE i spełniające parametry VDE.  
 Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że suma prądu 

wyjściowego UPSa i podłączonych urządzeń nie przekracza 
3,5mA 

 
2.4. Eksploatacja 

 Nie odłączaj UPSa od gniazdka zasilającego w trakcie pracy, 

ponieważ spowoduje to odłączenie go od linii uziemienia.  

 Urządzenie posiada własny zestaw baterii. Pamiętaj, że gniazda 

wyjściowe mogą być pod napięciem, nawet, jeśli UPS nie jest 

podłączony do sieci.  

 W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, naciśnij przycisk 

OFF/Enter.  

 Zapobiegaj dostawaniu się płynów i ciał obcych do wnętrza 

UPSa.  

 

2.5. Konserwacja, usterki, serwis. 
 

 Ten produkt jest przeznaczony specjalnie do komputerów PC i nie 

zaleca się używania go w systemach podtrzymywania życia lub 

innych istotnych urządzeniach. 

 To urządzenie może być obsługiwane przez osobę bez specjalnego 

szkolenia. 

 Do gniazdek systemu zasilania awaryjnego nie podłączaj urządzeń 

domowych, takich jak suszarki. 

 To urządzenie jest przeznaczone do instalacji w kontrolowanym 

środowisku (kontrolowana temperatura, obszar we wnętrzu 

budynku, bez zanieczyszczeń przewodzących). Unikaj instalowania 

systemu zasilania awaryjnego w miejscach, w których obecna jest 

stojąca lub bieżąca woda lub wysoka wilgotność. 



 

 Ryzyko porażenia prądem. Nie demontuj obudowy. Wewnątrz brak 

jest części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. 

Serwisowanie powierzaj wykwalifikowanemu personelowi. 

 Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i 

być łatwo dostępne. 

 Aby odizolować system zasilania awaryjnego od gniazda prądu 

zmiennego, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 

 Jeśli system zasilania awaryjnego jest magazynowany przez długi 

czas, zaleca się naładowanie akumulatorów (przez podłączenie 

urządzenia do zasilania i włączenie przełącznika na pozycję "ON") 

raz w miesiącu, przez 24 godziny, aby uniknąć ich rozładowania. 

 Nie używaj systemu zasilania awaryjnego poza znamionowymi 

wartościami obciążenia. 

 System zasilania awaryjnego zawiera jeden lub więcej 

akumulatorów o dużej pojemności. Aby uniknąć ryzyka porażenia 

prądem, nie należy otwierać obudowy. Jeśli wymagany jest 

jakikolwiek przegląd lub wymiana akumulatora, skontaktuj się ze 

sprzedawcą. 

 Wewnętrzne zwarcie systemu podtrzymywania napięcia prowadzi 

do zagrożeń, takich jak 

 Porażenie prądem lub pożar, dlatego nie można stawiać na 

urządzeniu żadnych pojemników z wodą (np. szklanki), aby uniknąć 

niebezpieczeństwa porażenia prądem. 

 Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą 

wybuchnąć. 

 Nie otwieraj i nie rozbijaj akumulatorów. Wyciek elektrolitu jest 

szkodliwy dla skóry i oczu. Może on być toksyczny. 

 Ikona Φ na tabliczce znamionowej oznacza fazy. 



 Akumulator stwarza ryzyko porażenia prądem i zwarcia z 

przepływem prądu o wysokim natężeniu. Podczas pracy z 

akumulatorami należy przestrzegać następujących zasad 

bezpieczeństwa: 

- Zdejmij z ręki zegarek, pierścionki lub inne metalowe przedmioty. 

- Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. 

 Serwisowanie akumulatorów powinno być wykonywane lub 

nadzorowane przez osoby znające się na akumulatorach i 

wymaganych środkach ostrożności. Nieautoryzowane osoby nie 

powinny zbliżać się do akumulatorów. 

 Akumulatory należy wymieniać na akumulatory tego samego typu i 

o tej samej liczbie zapieczętowanych komór elektrolitu. 

 Maksymalna znamionowa temperatura otoczenia to 40°C. 

 To urządzenie typu A do podłączenia do sieci ma już zainstalowany 

przez sprzedawcę akumulator. Może być zainstalowane przez 

operatora i obsługiwane przez osoby bez przeszkolenia. 

 Podczas instalacji sprzętu należy upewnić się, że suma prądów 

upływowych systemu zasilania awaryjnego i podłączonych 

obciążeń nie przekracza 3,5mA. 

 Uwaga, ryzyko porażenia prądem. Po odłączeniu tego urządzenia 

od sieci, akumulator nadal może podtrzymywać niebezpieczny 

poziom napięcia. Dlatego też, jeśli konieczne są prace 

konserwacyjne lub serwisowe wewnątrz urządzenia, należy 

odłączyć dodatni i ujemny biegun akumulatora. 

 Gniazdko sieciowe, z którego zasilany jest system zasilania 

awaryjnego powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być 

łatwo dostępne. 



 

 Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, jak najszybciej odłącz 

zasilanie i skontaktuj się z dystrybutorem. 

 Nie przechowuj i nie używaj tego produktu w żadnym z poniższych 

środowisk: 

- Miejsca, w których obecne są palne gazy, substancje powodujące 

korozję lub duże ilości pyłu. 

- Jakiekolwiek obszary o wyjątkowo wysokiej lub niskiej 

temperaturze (powyżej 40˚C lub poniżej 0˚C) i wilgotności 

przekraczającej 90%. 

- Jakiekolwiek obszary wystawione na bezpośrednie 

nasłonecznienie lub zbliżone do jakichkolwiek urządzeń 

grzewczych. 

- Obszary o mocnych wibracjach. 

- Obszary na zewnątrz. 

 Jeśli w pobliżu pojawi się ogień, używaj suchych środków 

gaśniczych. Użycie płynnych środków gaśniczych może zwiększyć 

ryzyko porażenia prądem. 

2. Konserwacja  

UPS nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. 

Jedynym elementem, jaki może być serwisowany przez 

użytkownika są baterie. Baterie powinny być wymieniane co 3~5 lat 

pracy w temperaturze około 25°C. 

Przechowywanie  

W przypadku długotrwałego przechowywania, UPS baterie 

powinny być w pełni naładowane (minimum 5 godzin ładowania). 

Przechowuj UPS w pozycji pionowej w chłodnym, suchym miejscu. 

Podczas długotrwałego przechowywania, powinno się 

systematycznie ładować baterie. 


