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Packaging

Caution!
◗ Before installing the Protection
Station, read the booklet  �
containing the safety instructions to be
respected. Then follow the instructions
given in this manual � .

◗ Avant l'installation de Protection
Station, lire le livret �  qui présente
les consignes de sécurité à respecter.
Suivre ensuite les instructions du
présent manuel � .

◗ Vor Installation des Protection
Station die im Heft �  genannten
Sicherheitsvorschriften lesen.
Anschließend die Anweisungen im
vorliegenden Handbuch �  befolgen.

◗ Prima dell’installazione del
Protection Station, leggere
attentamente le istruzioni di sicurezza
riportate sul libretto � .
In seguito, attenersi alle istruzioni
riportate sul presente manuale � .

◗ Antes de la instalación del
Protection Station, leer el manual �
que presenta las instrucciones de
seguridad a cumplir.
A continuación, seguir las
instrucciones del presente manual �

◗ Lees voordat u het Protection
Station gaat installeren eerst de
veiligheidsinstructies in boekje � .
Volg daarna de instructies van deze
handleiding � .

◗ Antes da instalação do Protection
Station, ler o caderno �  onde
constam as instruções de segurança
a respeitar.
Depois, seguir as instruções do
presente manual � .

◗ Przed zainstalowaniem Protection
Station, nale"y przeczytaç instrukcj´
 � , która zawiera niezb´dne
zalecenia bezpieczeƒstwa.
Nast´pnie nale"y zapoznaç si´ z
zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji � .

◗ Lue tämä ohje ennen Protection
Stationin asennusta
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Käyttötarkoitus
◗ Protection Station on 
sähkönsyötön järjestelm
on tarkoitettu tietokone
oheislaitteiden sekä tel
digiboxin, kotiteatterin,
hifijärjestelmien ja DVD
sähkönsuojaukseen. S
tarkoitettu muiden sähk
(valaistus, lämmitys, ko
ym.) sähkönsyötön var

UPS-liitännät

◗ Liitä UPS �  maadoite
seinäpistorasiaan (katso
◗ Kytke kriittiset laitteet 
näyttö, modeemi, TV, ym
pistorasioihin,  joissa on
akkuvarmennus että ylijä
(katso kuva B). Huolehd
yhteenlaskettu jännitete
VA tai W –arvoja.
◗ Muut laitteet (esim. prin
fax) voidaan kytkeä ylijän
pistorasioihin �  (katso 
Ylijännitesuojatut pistora
akkuvarmennettuja, jote
laitteelle varavirtaa sähk
◗ Puhelin-, fax-, mode
datalinja voidaan suoja
vastaan liittämällä data
�  katso kuva C.

◗ Kommunikaatioliitän
voidaan liittää 650 ja 80
mukana tulevalla USB-
Kun CD:llä oleva ohjelm
(ladattavissa myös www
saitilta) asennetaan tiet
voidaan valvoa UPSin 
jännitearvoja (katso ku
◗ Seuraa asennusohjei

Protection Station

� :4 ylijännitesuojattu
� :4 akkuvarmennutt

ylijännitesuojattua
� :LED-valo ilmoittaa

ylijännitesuojaus on
kahdeksassa pistor

�� :LED ON –valo tark
UPSissa on vikaa.

�� :ON/OFF –painike
pistorasioille.

�� :Resetointipainike.




