
FAQ
Poniżej podajemy informacje o najczęściej pojawiających się objawach i sygnałach alarmowych mogących wystąpić 
podczas użytkowania zasilaczy awaryjnych ActiveJet oraz o czynnościach jakie należy wykonać aby je samodzielnie usunąć:

Po włączeniu zasilacza słychać długi ciągły sygnał dźwiękowy a następnie krótkie regularnie sygnały co 2-3 
sekundy.

SPRAWDZENIE I WYMIANA BEZPIECZNIKA

Należy wtedy sprawdź bezpiecznik sieciowy. Jest on umieszczony w tylnej ściance obudowy zasilacza  
w gnieździe zasilającym w którym znajduje się w nim szufladka z bezpiecznikiem. Należy ją wysunąć (np. małym wkrętakiem) 
wyjąć bezpiecznik , sprawdzić go i ewentualnie wymienić na bezpiecznik zapasowy. Bezpiecznik zapasowy znajduje się  
w tej samej szufladce.

Po zaniku napięcia (lub wyjęciu wtyczki zasilającej) zasilacz po krótkim czasie wyłącza się - słaby akumulator 
- należy naładować baterie.

W tym celu pozostaw zasilacz włączony do sieci zasilającej na 8 do 10h. Po tym czasie zasilacz będzie pracował prawidłowo.

Podczas pracy zasilacza słychać regularny sygnał co 2-3 sekundy, a w sieci zasilającej napięcie jest prawidłowe.

Należy wtedy sprawdź bezpiecznik sieciowy. Jest on umieszczony w tylnej ściance obudowy zasilacza  
w gnieździe zasilającym w którym znajduje się w nim szufladka z bezpiecznikiem. Należy ją wysunąć (np. małym wkrętakiem) 
wyjąć bezpiecznik, sprawdzić go i ewentualnie wymienić na bezpiecznik zapasowy. Bezpiecznik zapasowy znajduje się  
w tej samej szufladce.

Urządzenia podłączone do zasilacza awaryjnego nie działają. 

Sprawdź prawidłowość podłączenia przewodów: zasilacz - urządzenia odbiorcze. Sprawdź bezpiecznik na wejściu zasilacza. 
Jeśli jest przepalony dokonaj wymiany (zapasowy bezpiecznik jest w szufladce gniazda wejściowego). Sprawdź i jeśli jest 
zbyt duże zredukuj obciążenie zasilacza. Alarm - włączony ciągły sygnał dźwiękowy. Urządzenia podłączone do zasilacza 
mają zbyt dużą moc - sprawdź i ewentualnie zredukuj moc. Zasilacz uszkodzony zgłoś się do serwisu.

Zasilacz pracuje z akumulatora.

Sprawdź czy jest napięcie w gniazdku zasilającym, do którego podłączony jest zasilacz. Sprawdź i ewentualnie wymień 
bezpiecznik wejściowy zasilaczu (zapasowy bezpiecznik jest w szufladce gniazda wejściowego). Sprawdź kabel zasilający.

Krótki czas pracy bateryjnej.

Sprawdź i jeśli jest zbyt duże zredukuj obciążenie zasilacza. Słabo naładowana bateria. Ładuj baterie ok 8 h.
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