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Productinformatie 

 

A: Aan/uit-knop 
B: Status-LED 
    - Netvoeding: brandt constant 
    - Batterijvoeding: knippert 

C: Uitgang telefoon/modem 
D: Ingang telefoonlijn 
E: Ingang wisselstroom 
F: Zekeringhouder 

G: Uitgang alleen beveiliging 
stroompieken (Surge Only) 
H: Uitgang voor back-up 
I: Loop through-kabels 

 
Installatie 

1 Schakel de pc uit 
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Sluit de UPS via de voedingskabel van de pc aan op het elektriciteitsnet 
Verbind de pc via de loop through-kabel (I) met de uitgang (H) van de UPS-back-up 
 

 Een apparaat dat op de Surge Only-uitgang (G) is aangesloten, krijgt geen UPS-back-up. 
 Plaats de UPS ten minste 20 cm van de monitor vandaan. 
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Schakel de UPS in 
 

 De batterij van de UPS kan ver leeg zijn, omdat deze zichzelf ontlaadt; wij raden u aan de batterij 8 uur lang op 
te laden, voordat u de UPS gaat gebruiken. 

4 Schakel de pc in 
 
 

Zekering vervangen 
5 Schakel de UPS volledig uit 
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 Gebruik een zekering van dezelfde sterkte (250 V, 8 A) 
 In (B) bevindt zich een extra zekering 

 
Open de zekeringhouder 
Plaats een vervangende zekering van de juiste sterkte in A 

 

Geheugensteuntjes 
 De UPS wordt alleen geladen, als de voedingskabel is aangesloten en de UPS is ingeschakeld.  

 Om de levensduur van de batterij optimaal te verlengen, moet de batterij volledig leeg zijn voordat hij wordt 
opgeladen. Dit opladen dient elke 3 maanden plaats te vinden. 

 Sluit de binnenkomende analoge telefoonlijn aan op D; sluit een telefoon of modem aan op C. 

 De tijdsduur van de back-up is afhankelijk van de aangesloten apparatuur en de staat van de batterij. 

 De UPS heeft geen inbelfunctie en geen smart management-systeem, zoals een systeem met 
waarschuwingsberichten. 

 Het is aan te raden om geleidingsapparatuur, zoals een laserpinter, aan te sluiten op de Surge Only-ingang. 
 
Specificaties 
 

Model 14395 14422 14396 14397 
Soort gebruik Interactieve lijn 
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Uitvoercapaciteit 400 VA /240 W 500 VA /300 W 600 VA /360 W 800 VA /480 W 
 230 VAC 
Spanningsbereik 170 ~ 274 VAC 

Ingang 

Frequentie 47-63 Hz 
 230 VAC 
Frequentie 50 / 60 Hz 

Uitgang 

Frequentie-instelling +/- 1 Hz 
Beveiliging stroompieken [J] Max. 150 
Max. stroompieken [Amp] 6.500 A 
Transfertijd (normaal) Minder dan 3 ms 

Batterijtype en  
-aantal 

12 V/4.5 AH, 1 
stuks 

of 6 V / 4 Ah, 2 
stuks 

12 V/7 AH, 1 stuks 12 V/9 AH, 1 stuks 

Back-uptijd (min.) 12 ~ 30  26 ~ 45 34 ~ 60 

Batterij 

Oplaadtijd 8 uur tot 90% na volledig leeg 
Werkomgeving 0-40° C, 0-90% relatieve luchtvochtigheid Omgevi

ng 
Geluidsniveau Minder dan 40 dB 

Gewicht 4,9 kg 6,7 kg 
Minimumlading 40,8 W 51 W 61,2 W 81,6 W 

 
Aanduiding en geluidsalarm 
 

LED Geluid Uitgang Laden Beschrijving Wat te doen? 
- - - Nee UPS is 

uitgeschakeld. 
Schakel de UPS in met de AAN/UIT-knop. 

Blauw - 230 V Ja Normaal 
gebruik 

Geen actie. 

Geen 
ingangsspanni
ng. 

Geen ingangsspanning. Gebruikt de 
batterijspanning. Sla de gegevens op en schakel de 
computer uit.  

knippert 
blauw 

Piept 
om de 
10 
seconde
n 

230 V Nee 

Geen 
ingangsspanni
ng en de UPS 
heeft te 
weinig 
spanning 

Vanwege de Green Power-functie, kan de UPS na 5 
minuten worden afgesloten als de spanning minder 
dan  +/-10% van de vereiste spanning bedraagt.  

Knippert 
snel blauw 

Piept 
om de 

230 V Nee De batterijen 
begint leeg te 

Sla de gegevens onmiddellijk op en schakel de 
computer uit. 
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 seconde raken. UPS 
wordt spoedig 
uitgeschakeld 

 
 

Veiligheid 
• Deze UPS genereert een lekstroom van minder dan 0,5 mA en kan veilig worden gebruikt. 
• De som van de lekstroom van de UPS en de aangesloten apparatuur mag niet meer dan 3,5 mA bedragen. 
• Probeer dit product nooit zelf te openen of te repareren. 
• Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt.  
• Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water. 
• Gebruik het apparaat niet in combinatie met apparatuur die geen betrekking heeft op computers, zoals 

medische apparatuur, magnetrons en stofzuigers. 
• Zorg dat de UPS op een stevige ondergrond is geplaatst, bijvoorbeeld op een bureau of op de vloer. 
• Zorg dat de stekker voor de stroomtoevoer ALTIJD is geaard. 
• Sluit geen dubbelstekker aan op de UPS. 
• Dek de UPS nooit af, om oververhitting te voorkomen. Houd de UPS buiten het bereik van warmtebronnen, 

zoals de zon, kachels etc. 
• De spanning van de uitgang kan hoog zijn, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. 
• Zorg dat de afstand tussen de UPS en uw monitor ten minste 20 cm bedraagt. 
• Stel de batterij niet bloot aan een open vuurbron. De batterij kan dan exploderen. 
• Doorboor de batterij nooit. 
• De batterij mag niet worden geopend of beschadigd. Als de batterij wordt geopend of beschadigd, kan 

elektrolyt vrijkomen, dat schadelijk is voor de huid, de ogen en het milieu. 
• Als de batterij leeg is, kunt u bij de gemeente vragen waar u deze kunt inleveren. 
 

  
• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende 

Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14397/ce, 
www.trust.com/14396/ce, www.trust.com/14395/ce, www.trust.com/14422/ce 

 
Garantie en copyright 
• Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar 

www.trust.com/warranty  
• Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te 

reproduceren. 
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