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Mini UPS (Lityum-iyon Pil)

Kullanma Kılavuzu
31999
Ev aletleri için 12 V DC ve 5 V DC güce sahip ednet UPS kameralar, yönlendiriciler ve
alarm sistemleri için elektrik kesintisi veya akım dalgalanması durumlarında bile
kusursuz çözüm sağlar. UPS, 12 V güç kaynağıyla birlikte verilir ve ürünle birlikte verilen
adaptör kabloları farklı güç bağlantılarına sahip kameralarınızı, yönlendiricilerinizi veya
alarm sistemlerinizi bağlamanızı sağlar. Bir 1,5 A 12 V DC çıkış ve bir 2 A 5 V DC çıkış
sunulmaktadır. Entegre pil, elektrik kesintisi durumunda bir saate kadar zaman sağlar.
Mütevazi tasarım, bulunduğu ortamda UPS’i mütevazi yapar.

Ürünü kullanırken lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:
 Ürünün içini kendi başınıza açmayın.
 Kısa devre ve yangına neden olabileceği için elektrik kablolarına zarar verilmesi
kesinlikle yasaktır.
 Ürünün suya, yağmura veya neme karşı koruması yoktur. Aşırı ısınmaya, yangına,
deformasyona, hasara ve pilin patlamasına neden olabileceği için ürünün suya
daldırılması kesinlikle yasaktır.
 Çocuklar bu ürünü kullanmamalı ve bu ürünle oynamamalıdır.
 Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceği için ürünün içine metal
olmayan ve yanıcı maddeler sokmayın.
 Patlamasının önlenmesi için ürünün ateşe atılması kesinlikle yasaktır.
 Elektrik çarpmasına neden olabileceği için ürünün güç kablolarını ıslak elle
takmayın veya çıkarmayın.
 Yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabileceği için yüksek sıcaklığa
(40°C’den fazla) sahip ortamlara uzun süreli koymayın.
 Ürünün (lityum pil) kullanım ömrünü uzatmak için tercihen 3 ay içerisinde en az
6 ay içerisinde bir kez şarj edin.
 Ürün uzun süre kullanılmayacaksa güvenliği sağlamak için güç kaynağından çekin.
Bu ürün, bir lityum-iyon şarj edilebilir pildir, atıklarla ilgili yasalara uyun,
patlamaya ve çevre kirliliğine neden olacağı için dahili pilleri evsel atıklarla
birlikte atmayın.

Paket İçindekiler





1 adet Mini UPS
1 adet 12,2 V/2,5 A adaptör güç kablosu (erkek 5521DC’den erkek 5521DC’ye)
5521’den 5525’e 1 adet ve 5521’den 5521’e 1 adet kablo
1 adet Kullanma Kılavuzu

1. Ürün fonksiyon özellikleri
 Uluslararası olarak yenilenmiş lityum-iyon piller, pil kapasitesi 19,24 Wh’dir,
5,5*2,1 mm giriş DC/12V ve USB çıkış DC/5V.
 Sadece adaptörün DC fişi takılıyken yükleyin.
 Elektrik beslemesi ve beslememesi arasında sorunsuz geçiş.


Bilgisayarlara, yönlendiricilere, modemlere, güvenlik izleme sistemlerine, kapı
koruma sistemlerine ve daha fazlasına eklemek için uygun.

Teknik Özellikler
Pil
Güç göstergesi
Şarj edin

Çıkış
Ebat
Ağırlık

Lityum-iyon piller, 19,24 Wh veya 2600 mAh/7,4V
Şarj Edin: Yeşil; Boş: Turuncu
Adaptöre (12,2V/2,5A) sahip bu ürün şarj etmek için kullanın,
şarj süresi kalan pil kapasitesine ve hava koşullarına göre
değişiklik gösterir.
DC 12V/1,5A
USB DC 5V/2A
106 (U) x 106 (G) x 24,5 (Y) mm
145g

※ Pil kapasite hesaplaması pilin nominal kapasitesine dayalıdır, örneğin ± %10 hata,
üçlü lityum kobalt manganez lityum-iyon pil 500 tam şarj etme/boşalma kullanım
ömrüne sahiptir (normal kullanımda), normal olarak nominal değerin %80’indan
az olmayacak şekilde etkili bir güce sahiptir.

※ BU üründe DC çıkış aşırı yük koruması, kısa devre koruması, şarj ve deşarjdan
kaynaklı aşırı ısınma kapasitesi gibi koruma düzeneklerine sahiptir. Lütfen ürünü
şarj edin, bir koruma mekanizması normal fonksiyonu geri almak için sıfırlayabilir.

2. Ürün tanıtımı

1 LED

2 Çıkış 12V
3 USB 5V
4 Giriş 12V

3. Ünitenin şarj edilmesi
AC-DC şarj cihazını elektrik prizine (100~240V) ve taşınabilir şarj cihazını AC-DC şarj
cihazına takın.

4. 12V cihazlar şarj etme
Cihazlarınızı taşınabilir şarj cihazına DC konnektör ile takın

Diğer 12V cihazlar

5. 5V cihazları şarj etme
Cihazlarınızı taşınabilir şarj cihazına USB konnektörle takın

Diğer 5V cihazlar

