
6. Пошук та усунення несправностей  

Використовуйте нижченаведену таблицю для усунення виникаючих проблем. 

Проблема Можлива причина Вирішення 

 
На передній панелі 
відсутній світлодіодний 
індикатор. 

Підсаджена батарея. Наснажуйте батарею протягом не 
менше 6 годин. 

Збій батареї. Замініть її на батарею того самого типу.  

ДБЖ не увімкнено. Ще раз натисніть на вимикач, аби ДБЖ 
увімкнулося.  

 
Весь час лунає сиґнал 
тривоги, тоді як 
загальна мережа у 
нормі. 
 

ДБЖ є під перенапругою.  Спершу усуньте частину напруги. 
Перед тим, як знов приєднати пристрої, 
переконайтеся, будь ласка, що напруга 
відповідає характеристикам ДБЖ, 
зазначеним у відповідних технічних 
умовах.  

 
Коли у загальній мережі 
нема струма, час 
аварійного живлення 
скорочено.  
 
 
 
 

ДБЖ є під перенапругою.  Усуньте критичну напругу. Відключіть 
від ДБЖ зайві пристрої.   

Напруга, що дає батарея, 
занадто низька. 

Наснажуйте батарею щонайменш 6 
годин. 

Дефект батареї – можливо, 
через її функціонування в 
середовищі з високою 
температурою, або через 
неналежну її експлуатацію.  

Замініть її на батарею того самого типу. 

Загальна мережа у 
нормі, але індикатор 
все одно миготить. 

Кінець шнура живлення 
«бовтається» у гнізді, не є 
щільно підключений.  

Підключіть шнур живлення належним 
чином. 

7 Технічні характеристики 

Модель Vesta 450 Vesta 650 Vesta 850 

ЄМНІСТЬ 450 VA / 240 W 650 VA / 360 W 850 VA /480 W 

ВХІД 

Напруга 110/120 VAC або 220/230/240 VAC 

Діапазон напруги 81-145 VAC / 162-290 VAC 

ВИХІД 

Стабілізація напруги +/-10% 

Час спрацювання Нормально 2-6 мс, максимум 10 мс 

Форма сиґнала напруги Умовна синусоїда 

БАТАРЕЯ 

Тип та номер 12 V/4.5 AH x 1 12 V/7 AH x 1 12 V/9 AH x 1 

Час наснаження 4-6 ore per il recupero del 90% della capacità 

ФІЗИЧНІ ДАНІ 

Габарити 287X100X142 mm (довжина х ширина х висота) 

Нетто (кг) 3.5 4.25 4.9 

Середовище 

Вологість 0-90 % RH @ 0-40° C (без утворення конденсату) 

Рівень шуму Менший за 40 дБ 

Менеджмент 

USB/RS-232(Опція) ПідтримкаWindows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows®  7, 

Linux, and MAC 

 
1. Package Contents 

You should have received the following items inside of package:  

- UPS Unit 

- Quick Guide 

- Communication cable (only for the model with RS-232 port) 

- Power cable (only for the IEC-type model) 

 

2. Product Overview 
Front View:                 LCD panel: 

 

 
 

 

Back View: 

 

IEC Type I Schuko Type        

 

 Line Interactive UPS   Quick Guide V. 1.0 

 Output receptacles  

 AC input 



Options – 

 Circuit breaker 

 USB port  

 Modem/phone or Network 

surge protection 

 RS-232 port 

EN 
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 Input voltage           Load level indicator, flashing  

 Output voltage            indicates overload 

 AC mode indicator       Battery capacity indicator, flashing 

 Battery mode indicator      Indicates low battery Power Switch 

LCD panel 



 

4 hours 

 

CAUTION: NEVER connect a laser printer or scanner to the 

UPS unit. This may cause the damage of the unit.  

  

3. Installation and Initial Startup 

NOTE: Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing 

inside the package is damaged.  

 

Placement & Storage Conditions 

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

Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT 

operate the UPS where the temperature and humidity is outside the specific limits. (Please 

check the specs for the limitations.) 

 

Connect to Utility and Charging 

Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best results, 

suggest to charge the battery at least 4 hours (4 Stunden) 

before initial use. The unit charges its battery while connecting 

to the utility. 

 

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, then devices connected to the UPS will be protected by UPS unit. 

 

Connect Modem/Phone/Network for Surge Protection (Only for the model with 

RJ-11/RJ45)  

Connect a single modem/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.  

 

Connect Communication Cable (Only for the model with RS-232 port) 

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the 

communication cable one end to the RS-232 port and the other to the communication port of 

your PC. With the monitoring software installed, you can schedule UPS shutdown/start-up 

and monitor UPS status through PC. 

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.    

4. Important Safety Warning (SAVE THESE INSTRUCTIONS) 

CAUTION! To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity 

controlled indoor area free of conductive contaminants. (See the specifications for the 

acceptable temperature and humidity range.) 

CAUTION! To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents and 

avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting appliances 

such as space heaters or furnaces. 

CAUTION! Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, 

life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS. 

CAUTION! Do not plug the UPS input into its own output. 

CAUTION! Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place beverages 

or any other liquid-containing vessels on or near the unit.  

CAUTION! In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power 

cord from the AC power supply to properly disable the UPS. 

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

CAUTION! If the UPS is with metal chassis, for safety purpose, grounding is a must during 

UPS installation in order to reduce leakage current below 3.5mA. 

Attention hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit 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 at the quick connectors of 

the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary. 

CAUTION! Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel 

knowledgeable of batteries and the required precautions.  Keep unauthorized personnel away 

from batteries.  

CAUTION! When replacing the batteries, use the same number and type of batteries. 

CAUTION! Internal battery voltage is 12VDC. Sealed, lead-acid, 6-cell battery. 

CAUTION! Do not dispose of 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. 

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

CAUTION! A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The 

following precaution should be observed before replacing batteries: 

1) Remove watches, rings, or other metal objects. 

2) Use tools with insulated handles. 

3) Wear rubber gloves and boots. 

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

5) Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminal. 

 

5. Software Download & Installation (Only for the model with 
communication port) 

Please follow steps below to download and install monitoring software: 

1. Go to the website http://www.power-software-download.com 

2. Click ViewPower software icon and then choose your required OS to download the software.  

3. Follow the on-screen instructions to install the software. 

4. When your computer restarts, the monitoring software will appear as an orange plug icon 

located in the system tray, near the clock. 
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6. Trouble Shooting 

Use the table below to solve minor problems. 

Problem Possible Cause Solutions 

No LED display on the 

front panel. 

Low battery. Charge the UPS at least 6 hours. 

Battery fault. Replace the battery with the same 

type of battery. 

The UPS is not turned on. Press the power switch again to turn 

on the UPS. 

Alarm continuously  

sounds when the  

mains is normal. 

The UPS is overload. Remove some loads first. Before 

reconnecting equipment, please 

verify that the load matches the UPS 

capability specified in the specs. 

When power fails, 

back-up time is 

shorten. 

The UPS is overload. Remove some critical load. 

Battery voltage is too low. Charge the UPS at least 6 hours. 

Battery defect. It might be 

due to high temperature 

operation environment, or 

improper operation to battery. 

Replace the battery with the same 

type of battery. 

The mains is normal  

but LED is flashing. 

Power cord is loose. Reconnect the power cord properly. 

 

7 Specifications 

Model Vesta 450 Vesta 650 Vesta 850 

CAPACITY 450 VA / 240 W 650 VA / 360 W 850 VA /480 W 

INPUT 

Voltage 110/120 VAC or 220/230/240 VAC 

Voltage Range 81-145 VAC / 162-290 VAC 

OUTPUT 

Voltage Regulation +/-10% 

Transfer Time Typical 2-6 ms, 10 ms max. 

Waveform Simulated Sine Wave 

BATTERY 

Type & Number 12 V/4.5 AH x 1 12 V/7 AH x 1 12 V/9 AH x 1 

Charging Time 4-6 hours recover to 90% capacity 

PHYSICAL 

Dimension (DxWxH)  300 x 111 x 141 mm 

Net Weight (kgs) 3.55 4.33 4.97 

Environment 

Humidity 0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing) 

Noise Level Less than 40 dB 

MANAGEMENT 

USB/RS-232 (Option) Supports Windows®  2000/2003/XP/Vista/2008, Windows®  7, 

Linux, Unix and MAC 

 
1. Содержание упаковки 

Вы получите следующие компоненты в упаковке  

- Блок бесперебойного питании (сокращенно ИБП) 

- Инструкцию 

- Интерфейсный кабель (только для модели с USB/RS-232 портом) 

- Кабель питания только для IEC-type моделей) 

 

2. Общее представление продуктов 

Передняя панель:   

 

 

 

 

Back View: 

 

IEC Type  Schuko Type   

 

 Line Interactive UPS    Quick Guide V.1.0 

Вид зади 

Выходные разъемы 

AC вход 



По усмотрению – 

Предохранитель 

USB порт  

Модем / телефон и сети 

Защита всплесков 
напряжения 

 RS-232 порт 

RU 
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ЖК панель 

 

ЖК панель:



 Входное напряжение Индикатор нагрузки 

 Выходное напряжение      (мигает при перегрузке)  

 Индикатор работы от сети    Индикатор заряда батареи                                

 Индикатор работы от батареи  (мигает когда батарея разряжена) 

   
 

Кнопка включения/выключения 



 

4 hours 

3. Инструкция по использованию 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием осмотрите ИБП, проверьте отсутствие 

повреждений корпуса. 

 

Условия эксплуатации 

Установите ИБП в защищенном от пыли месте с хорошим воздухообменом. НЕ 

используйте ИБП при температуре и влажности отклоняющихся от рекомендуемых 

(Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией) 

      

Подключение и зарядка 

Подключите ИБП к розетке. Для лучшего результата 

зарядите аккумулятор не менее 4 часов перед началом 

использования. Аккумулятор ИБП заряжается при 

подключенных устройствах. 

 

Подключение устройств 

Подключите устройства к выходным разъемам на задней панели ИБП. Включите ИБП, 

затем устройства подключенные к ИБП будут защищены. 

 

Подключение Modem/Phone/Network (Только для моделей с RJ-45) 

Подключите линию modem/phone к разъему “IN” на задней панели ИБП. Подключите 

компьютер к разъему “OUT” с помощью другого телефонного кабеля. 

 

Подключение коммуникационного кобеля (Только для моделей с 

USB/RS-232 port) 

Для самостоятельного включения / выключения ИБП и просмотра состояния, 

подключите кобель USB/RS-232 к компьютеру, вы можете контролировать включение / 

выключение и статус ИБП с компьютера. 

 

Включение / выключение устройства 

Для включения ИБП нажмите на выключатель питания. Для выключение UPS нажмите 

еще раз на выключатель питания. 
 

 

 
 

4. Инструкция по безопасности (СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ) 
ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить риск возгорания или электрошока, установите ИБП в зоне 

с контролируемой температурой и влажностью. (См. спецификации по приемлемой 

температуры и влажности.) 

ВНИМАНИЕ! Чтобы уменьшить риск перегрева ИБП, не закрывайте отверстия для 

охлаждения ИБП и не подвергайте ИБП воздействию прямых солнечных лучей, не 

устанавливайте ИБП вблизи приборов излучающих тепло, такие как обогреватели или печи. 

ВНИМАНИЕ! Не подключайте не компьютерное оборудование, такие как медицинское 

оборудование, жизненно-вспомогательное оборудование, микроволновые печи, пылесосы к 

ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Не подключайте вход и выход ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадание жидкостей или посторонних предметов в ИБП. 

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нажмите кнопку OFF и 

отсоедините кабель питания от сети переменного тока питания, чтобы правильного 

отглючения ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Не подключайте сетевые развитвители и устройства подавления помех к 

выходу ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Если ИБП с металлическим корпусом, в целях безопасности, ИБП в целях 

снижения тока утечки ниже 3.5mA, заземление является обязательным при установке ИБП. 

ОСТОРОЖНО! Опасными из-за поражения электрическим током, Кроме того, при 

отключении этого блока от сети, опасные напряжения все же могут быть доступны   из-за 

аккумуляторной батареи. Аккумулятор питания должен быть отключен, отключайте разъемы 

плюс и минус от аккумулятора при разборке ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Обслуживание батарей должно выполняться только или под наблюдением 

персонала, знающих аккумуляторные батарей и необходимые меры предосторожности. Не 

допускайте вмешательство несанкционированного персонала. 

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора, используйте один и тот же номер и тип. 

ВНИМАНИЕ! Напряжение аккумулятора 12VDC. Герметичная, свинцово-кислотная 

аккумуляторная батарея. 

ВНИМАНИЕ! Не уничтожайте аккумуляторы в огнѐм, так как аккумулятор может взорваться. 

Не открывайте и не разрушайте корпус аккумулятора. Электролит вреден для кожи и глаз. 

ВНИМАНИЕ! Отсоедините ИБП перед уборкой и не используйте жидкие или распыляемые 

моющего средства. 

ВНИМАНИЕ! Батарея может стать причиной электрошока и высокий ток при коротком 

замыкании. Соблюдайте следующие предосторожности при замене аккумулятора. 

1) Снимите часы, кольца и другие металлические предметы. 

2) Используйте инструменты с изотермическими ручками. 

3) Оденьте резиновые перчатки и сапоги. 

4) Не кладите на аккумулятор металлические предметы. 

5) Отсоедините ИБП от электросети до перед заменой аккумулятора. 

5. Загрузка и установка программы (Только для модели с портом) 
Выполните следующие действия, чтобы загрузить и установить программное 

обеспечение мониторинга: 

1. Зайдите на сайт http://www.power-software-download.com 

2. Нажмите значок ViewPower программного обеспечения, а затем выбрать необходимые ОС 

для загрузки программного обеспечения. 

3. Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения. 

4. После перезагрузки компьютера, программа оранжевый значок программы мониторинга 

появиться в системном окне, рядом с часами. 
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6. Решение проблем 

См. таблицу ниже для решения мелких проблем. 
Проблема Возможная причина Решение 

Не работает 

светодиодный 

индикатор на передней 

панели. 

Разряжена аккумулятор Заряжайте ИБП по крайней мере 6 

часов. 

Аккумулятор испорчен  Замените аккумулятор  

ИБП отключен Нажмите выключатель снова и 

включите ИБП. 

Сигнал постоянно 

звучит, когда сети 

является нормальным. 

ИБП перегружен Отключите часть устройств от ИБП, 

перед повторным включением 

убедитесь что нагрузка не превышает 

заявленные в характеристики ИПБ   

При отключенном 

электричестве, 

резервные время 

сократилось 

ИБП перегружен Отключите часть устройств 

Аккумулятор на полностью 

заряжен 

Зарядите ИПБ минимум 6 часов 

Батарея дефектом. Это может 

быть связано с высокой 

температурой эксплуатации 

окружающей среды, или 

неправильной эксплуатации к 

батарее. 

Замените аккумулятор  

При нормальном 

напряжении в сети, 

ИБП работает от 

батареи 

Шнур питания является плохо 

подключен 

Подключите шнур питания должным 

образом. 

 

7. Спецификация 
модель Vesta 450 Vesta 650 Vesta 850 

ЕМКОСТЬ 450 ВА / 240 Вт 650 ВА / 360 Вт 850 ВА /480 Вт 

ВХОД 

напряжение 110/120 VAC или 220/230/240 VAC 

Диапазон напряжения 81-145 VAC / 162-290 VAC 

ВЫХОД 

Регулирование 

напряжения 

+/-10% 

Перенос времени Типичный 2-6 мс, 10 мс макс. 

Форма волны Моделированая синусоидальная волна 

БАТАРЕЯ 

Тип и количество 12 V/4.5 AH x 1 12 V/7 AH x 1 12 V/9 AH x 1 

Время зарядки 4-6 hours recover to 90% capacity 

Физический 

Размер (DxWxH)  300 x 111 x 141 mm 

Вес (кг) 3.55 4.33 4.97 

Окружающая обстановка 

влажность 0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing) 

Уровень шума Менее 40 дБ 

менеджмент 

USB/RS-232 (опция) Поддерживает Windows®  2000/2003/XP/Vista/2008, 
Windows®  7, Linux, Unix and MAC 

 

 

 
1 Вміст пакунку  

У даному пакунку ви маєте отримати наступне: 

- пристрій ДБЖ (джерело безперебійного живлення) 
- швидкий порадник 
- жильник зв’язку (тільки для моделі з портом USB/RS-232) 

- жильник живлення (тільки для моделі зі входом типу IEC) 

 

2. Опис пристрою 

Фронтальна панель: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ззаду: 

 
IEC  Type Schuko Type 

Лінійно-інтерактивне джерело 

безперебійного живлення     Швидкий порадникV.1.0  
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Гнізда виходу 

Вхід для змінного струму 



Опції– 

Самовимикач 

портом USB  

Захист від перенапруги 

для модема/телефону/ 
мережі 

портом RS-232 

UA 

 

РК Панель 

 
Кнопка «Пуск» 

РК Панель:  



Вхідна напруга Індикатор навантаженяя. 

Вихідна напруга При перевантаженні мигае.

Робота від електромережі   Індикатор рівня заряда батареї 

Робота від батареї При низькому рівні заряду мигае. 

 



 

 

 

4 годин 

УВАГА: НІКОЛИ не приєднуйте до ДБЖ лазерний принтер чи 
сканер. Це може призвести до пошкодження ДБЖ. 

3. Встановлення та первісний запуск  

УВАГА: До початку встановлення, будь ласка, перевірте пристрій ДБЖ. 

Переконайтеся, що усе, що міститься у пакунку, є непошкодженим.  

Умови розташування та зберігання 

Встановіть ДБЖ у захищеному місці, вільному від надмірного пилу та з достатнім 

доступом повітряного струму. Тримайте ДБЖ на відстані щонайменш 20 см від інших 

пристроїв, аби уникнути інтерференційних завад. НЕ користуйтеся ДБЖ, якщо 

температура та вологість не відповідають зазначеним припустимим межам (будь ласка, 

ознайомтеся з відповідними технічними вимогами щодо цих меж). 

 

Підімкнення до побутової електромережі та 

наснаження батареї 

Вставте шнур змінного струму у стінну розетку. Для 

щонайкращого результату наснаження батареї має тривати 

не менше 4 годин до її першого використання. ДБЖ 

автоматично наснажує свою батарею, коли є підімкнений до 

загальної мережі. 

Підімкнення до пристроїв навантаги  

Приєднайте жильники пристроїв до вихідних гнізд на задній панелі ДБЖ. Натисніть 

вимикач, що є на ДБЖ – й приєднані пристрої матимуть його надійний захист. 

Підімкнення модема/телефону/мережі для захисту від перенапруги (тільки 

для моделі з RJ-45)  

Приєднайте одинарну лінію модема/телефону до гнізда з надписом «IN» на задній панелі 

ДБЖ. З’єднайте гніздо «OUT» та комп’ютер іншим телефонним шнуром.  

Підімкнення жильника зв’язку (тільки для моделі з портом USB/RS-232) 

Для автоматичного включення/відключення ДБЖ та відстежування його поточного стану 

один кінець жильника зв’язку підімкніть до порту USB/RS-232, а інший до зв’язкового 

порту свого комп’ютера. Встановивши відповідне програмне забезпечення, ви матимете 

змогу планувати зі свого комп’ютера режим включення/відключення ДБЖ та 

відстежувати його стан. 

Вмикання/вимикання ДБЖ 

Увімкніть ДБЖ, просто натиснувши на вимикач. Натиснувши на нього знов, ви вимикаєте 

ДБЖ.   

4. Важливі попередження безпеки (ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ПАМ’ЯТКУ) 
УВАГА! Аби запобігти ризику займання чи короткого замикання, розташуйте ДБЖ у добре 

контрольованій (щодо температурного режиму та вологості) зоні всередині приміщення, вільного від 

струмопровідних речовин забруднення (див. технічні вимоги відносно припустимих меж 

температури та вологості).   

УВАГА! Аби знизити ризик перенагрівання ДБЖ, не затуляйте його охолоджувальний вентилятор та 

уникайте піддавати його дії прямого сонячного світла, чи розташовувати поблизу 

тепловипромінювальних пристроїв, як то кімнатні електричні обігрівачі, печі тощо.    

УВАГА! Не можна приєднувати до ДБЖ некомп’ютерні пристрої, як то медичне устаткування, 

обладнання для підтримки життєдіяльності, мікрохвильові печі, пилосмоки тощо.   

УВАГА! Не можна з’єднувати вхід ДБЖ з його ж власним виходом.      

УВАГА! Всіляко уникайте проникання рідин чи будь-яких сторонніх предметів всередину ДБЖ. Не 

ставте посудин з напоями чи іншими рідинами на ДБЖ чи поблизу нього.  

УВАГА! У аварійних випадках натисніть кнопку «OFF» та від’єднайте шнур живлення від джерела 

змінного струму, аби надійно відключити ДБЖ.  

УВАГА! Не можна приєднувати до ДБЖ подовжувач чи обмежник перенапруги. 

УВАГА! Якщо ДБЖ має металевий корпус – заради безпеки є необхідним заземлення під час 

розташування ДБЖ, аби знизити струм витоку до значень нижчих за 3,5 мА.   

Зверніть увагу на загрозу ураження електричним струмом. За відключення ДБЖ від загальної 

електричної мережі небезпека ураження напругою також є присутня – через наснажену 

акумуляторну батарею. У разі потреби технічного обслуговування чи поточного ремонту всередині 

ДБЖ – батарея має бути відключена у місці своїх «+» та «–» полюсів за допомогою швидкорознімних 

злучників. 

УВАГА! Обслуговування батареї мусить виконуватися чи контролюватися лише персоналом, що є 

навчений щодо акумуляторних батарей та засобів застереження щодо їх використання. Не 

дозволяйте персоналу, що не є уповноважений, мати доступ до батареї. 

УВАГА! У разі заміни батарей – треба аби вони були саме того номеру та типу.  

УВАГА! Внутрішня напруга батареї становить 12 вольт постійного струму. Батарея є герметичною, 

оливо-кислотною та 6-елементною. 

УВАГА! Від’єднайте жильники ДБЖ від стінної розетки та пристроїв у разі чищення ДБЖ, та не 

використовуйте для цього чистильні рідини чи спреї. 

УВАГА! Батарея несе ризик ураження електричним струмом, а також сильним струмом короткого 

замикання. Отже до проведення процедури заміни батарей додержуйтесь таких порад: 

1) Віднесіть подалі годинники, кільця та інші металеві предмети. 

2) Використовуйте інструмент лише з ізольованими держаками. 

3) Надягніть гумові рукавиці та боти.  

4) Не кладіть інструмент чи металеві частини зверху батарей 
5) Від’єднайте джерело наснаги до того, як підключати чи відключати батарейні 

контакти. 

5. Скачування та встановлення програмного забезпечення (тільки для 

моделі зі зв’язковим портом) 

Додержуйтесь, будь ласка, наведеної нижче послідовності для скачування та 

встановлення на вашому комп’ютері програми моніторингу:    

1. Зайдіть на сайт http://www.power-software-download.com 

2. Клікніть на іконці ViewPower та виберіть саме ваш тип операційної системи для 

скачування програми.  

3. Дотримуйтесь інструкцій, що з’являться на екрані, для встановлення програми. 

4. Після перезавантаження комп’ютера програма моніторингу з’явиться у вигляді 

помаранчевої іконки на панелі завдань, біля годинника. 
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