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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important instructions for 

models ATOM850-LED/ ATOM850i-LED/ ATOM850-LCD/ ATOM850i-LCD/ 

ATOM1200-LCD/ ATOM1500-LCD/ ATOM2200-LCD that should be followed during 

installation and maintenance of the UPS and batteries. 

 This product is specially designed for PCs and it is not recommended for use in 

any medical equipment, life-supporting system and other specific important 

equipment. 

 Do not plug household appliances such as hair dryers, microwave ovens or 

vacuum cleaners to UPS.  

 Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS. 

 Do not plug the UPS into its own output. 

 Connection to any other type of receptable other than two-pole, three-wire 

grounded receptacle may result in shock hazard as well as violate local electrical 

codes. 

 To reduce risk of overheating the UPS, do not cover the UPS´ cooling vents. 

 This unit intended for installation in a controlled environment (temperature 

controlled, indoor area free of conductive contaminants). Avoid installing the UPS 

in locations where there is standing or running water or excessive humidity and do 

not use it in any of the following environments: 

o Any area with combustible gas, corrosive substance or heavy dust. 

o Any area with extraordinarily high or low temperature (above 40˚C or 
below 0˚C) and humidity of more than 90%. 

o Any area exposed to direct sunshine or near any heating apparatus. 

o Any area with serious vibrations. 

o Outdoor. 

 The utility power outlet shall be near the equipment and easily accessible. In the 

event of an emergency, press OFF button and disconnect the power cord from the 

AC power supply to properly disable the UPS. 

 The internal short circuiting of the UPS will lead to dangers such as electric shock 

or fire; therefore do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. No 

water containers (such as a water glass) or any other liquid-containing vessels 

shall be placed on the top of the UPS so as to avoid such dangers as electric 
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shock. 

 Please do not use the UPS in excess of the rated load capacity. 

 Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent. 

 Risk of electric shock, do not attempt to disassemble the unit. No user serviceable 

parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. 

 If UPS is to be stored for a long time, it is recommended to recharge the batteries 

(by connecting the utility power to UPS, switch “ON”), once a month for 24 hours 
to avoid a full battery discharge. 

 In case smoke is found coming out from the device, please cut off the power 

supply quickly and contact the distributor. 

 The UPS contains one/two large-capacity batteries. So the shell shall not be 

opened, otherwise such dangers as electric shock will be caused. If any internal 

overhaul or replacement of the battery is required, please contact the distributor. 

 Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel 

knowledgeable of batteries and the required precautions.  Keep unauthorized 

personnel away from batteries. 

 A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. The 

following precautions should be observed when working on batteries: 

o Remove watches, rings, or other metal objects from the hand. 

o Use tools with insulated handles and wear rubber gloves and boots. 

o Do not lay tools or metal parts on top of batteries. 

o Disconnect charging source prior connecting or disconnecting batteries 

terminals. 

 When replacing batteries, replace with the same type and number of the sealed 

lead-acid batteries. 

 The maximum ambient temperature rating is 40°C. 

 Do not dispose of battery or batteries in a fire. The battery may explode. 

 Do not open or mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful 

to the skin and eyes. It may be toxic. 

 ATOM Φ on the rating label stands for phase symbol. 

 This pluggable type A equipment with battery already installed by the supplier is 

operator installable and may be operated by laymen. 

 During the installation of this equipment it should be assured that the sum of the 

leakage currents of the UPS and the connected loads does not exceed 3.5mA. 

 Attention, hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit 

EN 
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from the mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from 

battery. The battery supply should be therefore disconnected in the plus and 

minus pole of the battery when maintenance or service work inside the UPS is 

necessary. 

 In the event that there is fire occurring in the vicinity, please use dry-power 

extinguishers. The use of liquid extinguishers may give rise to the danger of 

electric shock. 

 

This product complies with the safety and environmental regulations in EU.   

 

If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible. 

Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! 

Please recycle them at your local recycling point. Together we can help to protect the 

environment. 

 



3 

1. Introduction  
 

ATOM series is an intelligent and compact line interactive UPS (Uninterruptable Power 

Supply) which is designed to protect your personal computer or sensitive electronic 

equipments from all forms of power interference, including complete power failures. It is 

equipped with many features that allow any attached equipment to operate longer and 

more reliability.  

 

2. Description of Features  

 Easy to use and install utilized microprocessor control to maximize the reliability 

and efficiency 

 LED or LCD display interface 

 Equipped with built-in boost and buck AVR function 

 DC Cold start function 

 Auto restart while AC recovery. 

 Provides AC Overload protection 

 RJ11/RJ45 (in/out) LAN/Modem/Phone line protection 

 

3. Package Contents 

You should have received the following items inside of package:  

  
 
 
 
 

 

UPS Unit 
ATOM850/ATOM850i-LED 

 

 

 

 

 

UPS Unit 
ATOM850/ATOM850i-LCD 

 

 

 

 

 

UPS Unit 
ATOM1200/ATOM1500/ATOM
2200-LCD 

 

 

 

 

Quick Start Guide 

 

 

 

 

Quick Start Guide 

 

 

 

 

        Quick Start Guide 

   

 

 

USB Cable and Software CD 

(optional) 
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4. Product Overview 

Front Panel—LCD 

  

 

             ATOM850/ ATOM850i-LCD ATOM1200/ATOM1500/ATOM2200-LCD 

1. Display 

When LCD starts to work, it will display all 

information for 3 seconds. 

 

When in normal mode, it will display as below. 

 

 

 

When in AVR mode, it will display as below. And 

the mark  will flicker every 1second. 

 

 

When in battery mode, it will display as below. 

And the mark  will flicker every 1second. 

 

 
Note: If I/P-V<40V， input voltage will display 

“000” 

When in off charging mode, it will display as 

below. 

 
Note: the output voltage always is displayed as 
“000” in off charging mode. 

When in fault mode, it will display as below. 
“FAULT” character and “0” character only. 
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2. Load level definition: 
 

Load level Load bar Indication 

 0%~25% 

 25%~50% 

 50%~75% 

 75%~100% 

 

3. Battery capacity definition: 
 

1BAT model battery definition: 
 

Battery Level 
Battery bar Indication 

Battery mode Other mode 

 Battery voltage<11V Battery voltage<12.7V 

 11V≤battery voltage<11.5V 12.7V≤battery voltage<13.2V 

 11.5V≤battery voltage<12.5V 13.2V≤battery voltage<13.5V 

 Battery voltage≥12.5V Battery voltage≥13.5V 

 

2BAT model battery definition: 
 

Battery Level 
Battery bar Indication 

Battery mode Other mode 

 Battery voltage<22V Battery voltage<25.4V 

 22V≤battery voltage<23V 25.4V≤battery voltage<26.4V 

 23V≤battery voltage<25V 26.4V≤battery voltage<27V 

 Battery voltage≥25V Battery voltage≥27V 

 

4. When over load, the mark will flicker every 1second. 

 
 

5. When battery low, the mark will flicker every 1second. 
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Front Panel-LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOM850/ATOM850i-LED 

 

 

 

Rear Panel for LCD & LED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                      
 
 

ATOM850/ ATOM850i-LED/LCD 

 

ATOM1200/ATOM1500/ATOM2200-LCD 
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5. Installation and Initial Startup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing is damaged. 

 

I: Placement & Storage Conditions 

Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air 

flow around the unit, and is free from excessive dust, corrosive fumes and conductive 

contaminants. Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid 

interference. Do NOT operate the UPS where the temperature exceeds 0-40° C and the 

humidity is over 0-90 % RH.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

II: Connect to Utility and Charge 

Plug in the AC input cord to the 2-pole, 3-wire grounded wall outlet. For the best results, 

we suggest charging the battery at least 6 hours with no load (no electrical devices such 

as computers, monitors, etc.) connected before initial use. The unit charges its battery 

while connecting to the utility. 

 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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  III: Connect the Loads 

Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the 

power switch of UPS unit, and devices connected to the UPS will be protected by UPS 

unit. 

 

 

 

IV: Connect LAN cable, Modem or Phone line for Surge Protection  

Connect for example a single modem or phone line into surge-protected “IN” outlet on 
the back panel of the UPS unit. Connect from “OUT” outlet to the computer with another 

phone line cable.  

 

 

  V: Connect USB Cable(For LCD models only) 

To monitor the UPS status, such as unattended UPS shutdown and start-up, by using 

bundled software, please connect the UPS and PC with USB cable included.  

 Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS. 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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VI: Turn On/Off the Unit 

Turn on the UPS unit by pressing the power switch. Turn off the UPS unit by pressing 

again the power switch.   
                             

  
 
6. Functions & Operation 

I: DC Start Function 

DC Start Function enables UPS to be started up when AC utility power is not available 

and battery is fully charged. Just simply press the power switch to turn on the UPS. 

II: AVR (Automatic Voltage Regulation) 

If the quality of the incoming mains is poor, the AVR boosts a low incoming voltage or 

reduces a high one. The load receives a voltage within the normal range. 

III: Auto restart while AC recovery 

IV: Audio Indicator  

 NEVER connect a laser printer or scanner to the 

UPS unit, because in-rush current generated by  

motor’s devices may cause the damage of the unit.   
EN 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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Audible Alarm Situation 

Sounding every 10 seconds Battery Mode 

Sounding every 1 second Battery Low 

Sounding every 0.5 seconds Overload 

Sounding every 2 seconds Battery replace 

continuous sounding Faulty 

 

7. Software Installation on your PC 

Connected by USB to a PC or notebook, the Software enables communication between 

the UPS and the computer. The UPS software monitors the status of the UPS, shuts 

down the system before the UPS is exhausted and can remotely observe the UPS via the 

Network (enabling users to manage their system more effectively). Upon AC failure or 

UPS battery low, UPS takes all necessary actions without intervention from the system 

administrator. In addition to automatic file saving and system shut-down functions, it can 

also send warning messages via pager, e-mail etc. 

 Use the bundled CD and follow the on-screen instructions to install the software 

WinPower. 

 Enter the following serial No. to install software: 511C1-01220-0100-478DF2A 

 After the software is successfully installed, the communication with UPS has been 

established and a green ATOM will appear in the system tray. 

 Double-click the ATOM to use the monitor software (as above).     

 You can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status through PC. 

 Detail instructions please refer to the e-manual in the software.  

 

Check www.winpower.com/winpower.html from time to time to get the latest version of 

monitoring software. 

  

8.Maintenance 

I. General 

The UPS is virtually maintenance free: take care of proper environmental conditions and 

keep air inlets-outlets free of dust.  

II. Fuses 

If the AC input fuse is defect, be sure it is replaced by a compatible fuse from the same 

make and type.  

 

http://www.winpower.com/winpower.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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Never short circuit batteries. When working with batteries, remove watches, rings and 

other metal objects, and only use insulated tools. 

III. Batteries 

 

When replacing the batteries, use batteries with exactly same specifications. 

 
9. Trouble Shooting  
 

Symptom Possible Cause Remedy 

No LED display on 
the front panel. 

1. Battery weak. 1. Charge battery up to 8 hours. 

2. Battery defect. 
2. Replace with the same type of  

battery. 

3. Power switch is not pressed. 3. Press the power switch again. 

Alarm buzzer beeps 
continuously when 
AC supply is normal. 

Overload of the UPS. 
Verify that the load matches the UPS 
capability specified in the specs. 

When power failure, 
back-up time is 
shorten. 

1. Overload of the UPS. 1. Remove some non-critical load. 

2. Battery voltage is too low. 2. Charge battery 8 hours or more. 

3. Battery defect due to high 
temperature operation environment, 
or improper operation to battery. 

3. Replace with the same type of 
battery. 

Mains normal but 
LED is flashing. 

Power cord is loose. Reconnect the power cord properly. 

If any abnormal situations occur that are not listed above, please call service people immediately. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Read all safety rules before replacing the battery. 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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USER MANUAL 
Line Interactive UPS ATOM SERIES 
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ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

 

คู่มือน้ีเป็นขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยัท่ีส าคญัส าหรับรุ่น ATOM SERIES ซ่ึงควรปฏิบติัตาม   ในระหวา่งการติดตั้งและการ
บ ารุงรักษา UPS และแบตเตอร่ี 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PCs) และไม่แนะน าให้ใชก้บัอุปกรณ์ทางการแพทย ์ระบบ
การช่วยชีวิต และอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

2. ห้ามเสียบปลัก๊กบัเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่นเคร่ืองเป่าผม เตาอบไมโครเวฟ หรือเคร่ืองดูดฝุ่ นเขา้กบั UPS 

3. ห้ามกระชากสายไฟท่ีต่อเขา้กบั UPS 

4. ห้ามเสียบปลัก๊ UPS เขา้ช่อง Output ของเคร่ือง UPS เอง 

5. การต่อกบัเตา้รับชนิดอ่ืนนอกเหนือจากสองขั้ว สามสายรวมสายดิน อาจส่งผลให้เกิดอนัตรายจากการช็อต เช่นเดียวกบัการต่อสาย
ผดิ (สีของสาย) เขา้กบัการไฟฟ้า 

6. เพื่อการระบายความร้อนท่ีดีของ UPS อยา่ให้มีส่ิงของปิดกั้นช่องระบายอากาศของ UPS 

7. หลีกเล่ียงการติดตั้งยพูีเอสในสถานท่ีท่ีมีน ้ าไหล หรือความช้ืนมากเกินไป และห้ามใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี 

- พื้นท่ีท่ีมีก๊าซ สารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือท่ีมีฝุ่ นมาก 

- พื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่  40 หรือต ่ากวา่ 0  และความช้ืนมากกวา่  90%  

- พื้นท่ีท่ีสัมผสักบัแสงแดดโดยตรงหรือใกลก้บัเคร่ืองท าความร้อนใด ๆ 

- พื้นท่ีท่ีมีการสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรง 

- กลางแจง้ 

8. การลดัวงจรภายในของ UPS อาจน าไปสู่อนัตรายเช่นไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม ้จึงไม่ควรน าของเหลวหรือวตัถุแปลกปลอม  ใด ๆ เขา้
สู่ UPS ห้ามน าภาชนะบรรจุน ้ าวางไวบ้น UPS เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายเช่นไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต 

9. กรุณาอยา่ใช ้UPS เกินพิกดัตามท่ีระบุ 

10. ถอดปลัก๊ UPS ก่อนท่ีจะมีการท าความสะอาด และอยา่ใชน้ ้ า หรือสเปรยท์  าความสะอาด 

11. อยา่พยายามถอดช้ินส่วนของเคร่ืองเอง เพราะอาจถูกไฟดูดได ้ถา้ไม่มีคู่มือ โปรดติดต่อศูนยบ์ริการ 

12. หาก UPS ถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานาน แนะน าให้ท าการชาร์จแบตเตอร่ี โดยการเสียบปลัก๊ UPS เขา้กบัไฟจากการไฟฟ้า แลว้กดสวทิช์ 
"ON " เดือนละคร้ัง คร้ังละหน่ึงวนั เพื่อป้องกนัแบตเตอร่ีเส่ือม 
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1. บทน า 

ATOM SERIES เป็น Line Interactive UPS ท่ีมีขนาดกระทดัรัด มีระบบควบคุมอจัฉริยะ  ออกแบบมาเพื่อปกป้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของคุณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อมลภาวะทางไฟฟ้า โดยเฉพาะไฟฟ้าดบั จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมี
คุณสมบติัหลายขอ้ท่ีท าให้อุปกรณ์ท่ีต่อพ่วง มีอายกุารใชง้านยาวนานและความเช่ือถือไดสู้งข้ึน 

 

2. ค าอธิบายคุณสมบัต ิ

 ง่ายต่อการใชแ้ละการติดตั้ง ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมการท างานเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพและความเชือถือไดสู้งสุด 

 หนา้จอเป็นแบบ LED หรือ LCD 

 มีฟังกช์นั AVR ทั้งเพิ่มและลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั อยูภ่ายใน 

 ฟังกช์นัการสตาร์ทเร่ิมตน้เป็นแบบ DC Cold 

 รีสตาร์ทอตัโนมติัในขณะท่ีไฟ AC กลบัมา 

 มีฟังกช์นัการป้องกนัโหลดเกิน 

 มีระบบป้องกนั RJ11/RJ45/LAN / โมเด็ม และสายโทรศพัท ์

 

3. ภาพรวมของผลติภัณท์ 

ด้านหน้า LCD 

 

                        ATOM850/850i - LCD                         ATOM12000/2000 - LCD 
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จอแสดงผล 

 

การก าหนดระดับของโหลด 

ระดับโหลด ตัวบ่งช้ีระดับของโหลด 

 
0%~25% 

 
25%~50% 

 
50%~75% 

 
75%~100% 

เม่ือเคร่ืองเร่ิมท างานจอแสดงผลจะปรากฏข้อมูลทั้ งหมดเป็น 3
วนิาท ี

 

เม่ืออยูใ่นโหมดปกติจะแสดงผลดงัขา้งล่างน้ี 

 

 

เม่ืออยูใ่นโหมด AVR จะแสดงผลดงัขา้งล่างน้ี และเคร่ืองหมาย 

 จะกระพริบทุก 1 วนิาที 
 

 

เม่ืออยูใ่นโหมดแบตเตอร่ี จะแสดงผลดงัขา้งล่างน้ี และเคร่ืองหมาย 

 จะกระพริบทุก 1 วนิาที 
 

 

 

หมายเหตุ : ถา้แรงดนัอินพุทนอ้ยกวา่ 40V  แรงดนัไฟฟ้าอินพุตจะ
แสดง "000" 

เม่ืออยูใ่นโหมดออฟชาร์จ จะแสดงผลดงัขา้งน้ี 

 

หมายเหตุ   :แรงดนั ดา้นออกจะแสดงเป็น "000" เสมอในโหมด 
ออฟชาร์จ 

เม่ืออยูใ่นโหมด FAULT จะแสดงตวัอกัษร       "  FAULT   "และ 
"0" เพียงตวัเดียว 
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เม่ือโหลดมากเกิน สัญญลกัษณ์จะกระพริบทุก ๆ 1 วนิาที 

 

การก าหนดความหมายของความจุแบตเตอร่ี 

ระดบัแบตเตอร่ี 
Battery bar Indication 

Battery mode 

 
Battery voltage<25% 

 
25%≤battery voltage<50% 

 
50%≤battery voltage<75% 

 
Battery voltage≥75% 

  
 เม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีต ่า สัญญลกัษณ์จะกระพริบทุก ๆ 1 วนิาท ี
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 ด้านหน้า LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATOM850/ATOM850i-LED 

ด้านหลังของ LCD และ LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การติดตั้งและการสตาร์ทคร้ังแรก 

4.1 ต ำแหน่งและสถำนท่ีติดต้ัง UPS ที่เหมำะสม 

ติดตั้ง UPS ในบริเวณท่ีไม่มีฝุ่ นมากเกินไปและมีการไหลของอากาศเพียงพอ และไม่มีไอของสารท่ีมีคุณสมบติักดักร่อนและน าพา
สารปนเป้ือนต่าง ๆ ควรวาง UPS ออกไปจากอุปกรณ์อ่ืน ๆ อยา่งนอ้ย 20 ซม. เพื่อหลีกเล่ียงสญัญาณรบกวน อยา่ติดตั้ง UPS ใน
สถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิ สูงกวา่  40 หรือต ่ากวา่ 0  และความช้ืนมากกวา่  90%  

 

 

 

 

 

 

ATOM850/ATOM850i LED/LCD 

 

ATOM1200/ATOM2000-LCD 
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4.2  กำรต่อไฟจำกกำรไฟฟ้ำ และกำรประจแุบตเตอร่ี 

เสียบสายไฟเขา้ AC 2 ขั้ว 3 สายท่ีมีสายลงดิน เขา้กบัปลัก๊ เพื่อให้ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุดเราขอแนะน าให้ชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง
ตอนไม่มีโหลด ( ไม่ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ จอ หรือโหลดอ่ืน ๆ ) ก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้าน ในขณะน้ีตวัชาร์จจะประจุ
แบตเตอร่ีในขณะท่ีต่อกบัการไฟฟ้าอยู ่

 

 

4.3  กำรต่อโหลด 

เสียบโหลดไปยงั Output ดา้นหลังของ UPS เพียงแค่เปิดสวิทช์ไฟของ UPS อุปกรณ์ท่ีต่อพ่วงกบั UPS จะไดรั้บการป้องกนัจาก  
UPS 

 

4.4  กำรต่อสำย LAN โมเด็ม หรือสำยโทรศัพท์ส ำหรับกำรป้องกันแรงดัน Surge 

ยกตวัอยา่ง : ต่อสายโมเด็มหรือสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องป้องกนัแรงดนั Surge “IN” ดา้นหลงัของ UPS เสร็จแลว้ต่อสาย “OUT” 
เขา้กบัคอมพิวเตอร์ดว้ยสายโทรศพัทอี์กสายหน่ึง 
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4.5  กำรต่อสำย USB (ส ำหรับรุ่นจอ LCD เท่ำน้ัน) 

ในการดูสถานะการท างานของ UPS เช่นการปิดเปิด UPS โดยการใชซ้อฟตแ์วร์ ควรต่อ UPS กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยสายเคเบิลท่ี
บรรจุมาให้ 

 

 

 
 

4.6 กำรเปิด  /ปิด เคร่ือง 

เปิดเคร่ือง UPS โดยการกดสวิทช์ ส าหรับการปิด UPS ท าไดโ้ดยการกดสวทิช์อีกคร้ังหน่ึง 

 

                                                                      

 

 

 

 หา้มตอ่เครือ่งปริน๊เลเซอรห์รอืสแกนเนอรเ์ขา้กบั UPS 

เพราะวา่กระแสกระชากทีม่าจากมอเตอร ์อาจท าให ้

UPS เสยีหายได ้  
EN 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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5. ฟังก์ช่ันและการใช้งาน 

5.1 ฟังก์ชันกำรสตำร์ทโดยแรงดันไฟตรง 

เม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีถูกประจุเตม็แลว้ ฟังกช์ัน่การสตาร์ทโดยแรงดนัไฟตรงสามารถท าให้ UPS เปิดเคร่ืองไดถึ้งแมจ้ะไม่มีไฟจาก
การไฟฟ้า ซ่ึงท าไดอ้ยา่งง่ายเพียงแค่กดสวติช์เพื่อเปิด UPS 

5.2 AVR : ฟังก์ชันกำรปรับระดับแรงดันอัตโนมัติ 

หากระดบัแรงดนัจากการไฟฟ้าท่ีเขา้มาไม่ดี AVR จะช่วยเพิ่มหรือลดแรงดนัไฟฟ้า เพื่อให้โหลดไดรั้บระดบัแรงดนัไฟฟ้าในช่วง
ปกติ 

 

 

5.3 กำรสตำร์ทอัตโนมัติในขณะที่ไฟจำกกำรไฟฟ้ำกลับมำเป็นปกติ 

5.4 รูปแบบกำรบ่งช้ีโดยเสียง                                                            

เสียง Alarm สถานะ 

มีเสียงดงัทุกๆ 10 วนิาที  UPS ก าลงัจ่ายไฟส ารอง 

มีเสียงดงัทุกๆ 1 วนิาที แบตเตอร่ีต ่า 

มีเสียงดงัทุกๆ 0.5 วนิาที โหลดเกินพิกดั 

มีเสียงดงัทุกๆ 2 วนิาที แจง้เตือนให้เปล่ียนแบตเตอร่ี 

มีเสียงดงัต่อเน่ือง UPS มีปัญหา 

 

6. การติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพวิเตอร์ 

เช่ือมต่อดว้ย USB ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค๊ ซอฟแวร์น้ีสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารระหวา่ง UPS กบัคอมพิวเตอร์ ไม่วา่
จะเป็นการตรวจสอบสถานะการท างานของ UPS ปิดระบบก่อนท่ี UPS จะ Shut down และสามารถสังเกตการท างานของ UPS ผา่น
ทางเครือข่ายได ้(ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะจดัการระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ) เม่ือไฟฟ้าดบัหรือแรงดนัแบตเตอร่ีต ่า UPS จะใช้
เวลาด าเนินการท่ีจ าเป็นทั้งหมด โดยไม่ตอ้งมีการจดัการจากผูดู้แลระบบ นอกเหนือจากนั้นยงัสามารถบนัทึกไฟลอ์ตัโนมติัและมี
ฟังกช์นัการ Shut down ระบบ พร้อมทั้งส่งขอ้มูลเตือนผา่นทาง SMS หรือทาง E-mail ไดอี้กดว้ย โดยมีขั้นตอนการลงซอฟตแ์วร์
ดงัน้ี 

1. ใชแ้ผ่นซีดีท่ีแถมมาและท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ เพื่อติดตั้งซอฟตแ์วร์ Win Power 

2. ป้อนหมายเลข Serial No. ต่อไปน้ีเพื่อติดตั้งซอฟตแ์วร์ : 511C1-01220-0100-478DF2A 

3. หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์ส าเร็จ และติดต่อกบั UPS แลว้ จะมีไอคอนสีเขียวจะปรากฏในระบบ  
 

EN EN 
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4. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเพื่อท่ีจะใช้ซอฟตแ์วร์ (ตามดา้นบน) หลงัจากนั้นคุณสามารถก าหนดเวลาปิด-เปิดเคร่ือง UPS และ
ตรวจสอบสถานะของ UPS ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดค้  าแนะน าในรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูท่ี e-manual ในซอฟตแ์วร์  

 

 

Check www.winpower.com/winpower.html from time to time to get the latest version of monitoring software. 

 

7. การบ ารุงรักษา 

7.1 กำรบ ำรุงรักาำท่ัไไป 

UPS เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งอิสระ ดูแลสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม ให้อากาสหมุนเวยีนไดส้ะดวก โดยปราศจาก 
จากฝุ่ น 

7.2 ฟิไส์ 

ถา้ฟิวส์อินพุท AC เสียหรือขาด สามารถใชฟิ้วส์ขนาดและพิกดัเดียวกนัเปล่ียนได ้อยา่ลดัวงจรแบตเตอร่ีเป็นอนัขาด และเม่ือท างาน
ร่วมกบั แบตเตอร่ีให้ถอดนาฬิกา แหวน หรือวสัดุท่ีเป็นโลหะอ่ืน ๆ และควรใชเ้คร่ืองมือท่ีหุ้มฉนวน 

7.3 แบตเตอร่ี 

เม่ือเปล่ียนแบตเตอร่ี ควรใชแ้บตเตอร่ีท่ีมีคุณสมบติัเดียวกนั 

http://www.winpower.com/winpower.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G
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8. การแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

 

อาการ สาเหตุท่ีเป็นไปได ้ วธีิแกไ้ขปัญหา 

 

LED ไม่แสดงผลบนหนา้ปัด 

   1. แบตเตอร่ีอ่อน   1. ชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 

   2. แบตเตอร่ีเส่ือม   2. เปล่ียนแบตเตอร่ีชนิดเดียวกนั 

   3. สวติช์ไม่ไดก้ดเปิด 

 
  3. กดสวติช์เปิดอีกคร้ัง 

Buzzer ร้องเตือนต่อเน่ืองเม่ือ 
แหล่งจ่าย AC ปกติ 

โหลดมากเกินไป 
ตรวจสอบโหลดวา่เหมาะสมกบัพิกดัของ UPS ท่ีระบุ
ไวห้รือไม่ 

เม่ือไฟฟ้าดบัระยะเวลาส ารอง
ไฟ นอ้ยเกินไป 

  1 . โหลดมากเกินไป   1. ปลดโหลดท่ีไม่ส าคญัออก 

  2. แรงดนัแบตเตอร่ีต ่าเกินไป   2. ชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 

  3.  แบตเตอร่ีเส่ือมเน่ืองจากการท างานใน  
       สภาพแวดลอ้มที่มีอุณหภูมิสูง หรือการท างานท่ี   
      ไม่เหมาะสมกบัแบตเตอร่ี 

  3. เปล่ียนแบตเตอร่ีชนิดเดียวกนั 

 

ไฟมาปกติแต่  LED กระพริบ 

 

สายไฟหลวม เช่ือมต่อสายไฟใหม่ให้ถูกตอ้ง 

 

หากสถานการณ์ท่ีผดิปกติใด ๆ เกิดขึ้นท่ีไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นกรุณาโทรหาศูนย์บริการได้ทันที 
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