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Úvod Úvod 
Zdroj nepřetr�itého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS) je určen k tomu, aby va�e 
zařízení ochránil před výpadky proudu, nízkým proudem a kolísáním proudu. Zdroj nepřetr�itého 
napájení (UPS) odstraňuje malé kolísání v síti a chrání va�e zařízení před výrazným ru�ením 
prostřednictvím interního odpojení ze sítě. UPS zaji�ťuje nepřetr�ité napájení z vlastní interní baterie, 
dokud se síťové napájení nevrátí na bezpečnou úroveň nebo dokud se baterie úplně nevybije. 

Zdroj nepřetr�itého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS) je určen k tomu, aby va�e 
zařízení ochránil před výpadky proudu, nízkým proudem a kolísáním proudu. Zdroj nepřetr�itého 
napájení (UPS) odstraňuje malé kolísání v síti a chrání va�e zařízení před výrazným ru�ením 
prostřednictvím interního odpojení ze sítě. UPS zaji�ťuje nepřetr�ité napájení z vlastní interní baterie, 
dokud se síťové napájení nevrátí na bezpečnou úroveň nebo dokud se baterie úplně nevybije. 

 1: MONTÁ�  1: MONTÁ� 
U�ivatelská příručka a Bezpečnostní pokyny jsou k dispozici na dodaném CD U�ivatelské 
příručky a na internetových stránkách APC www.apc.com. 

Vybalení 
Upozornění: Před instalací si přečtěte bezpečnostní pokyny.  

Zkontrolujte jednotku UPS ihned po jejím obdr�ení. V případě po�kození uvědomte přepravce a 
prodejce. 

Obal lze recyklovat; uschovejte jej k pozděj�ímu pou�ití nebo jej řádně recyklujte. 

Zkontrolujte si obsah zásilky: 
Upozornění: UPS je dodáváno s odpojenými bateriemi. 
! UPS 
! Soubor dokumentace UPS obsahující: 

! Dokumentace k výrobku, informace o bezpečnosti a záruce  
! CD s u�ivatelskou příručkou Smart-UPS® 
! CD s PowerChute® Business Edition 
! Sériový komunikační kabel 
! Modely 230 V: Kabel se dvěma jumpery 

Umístění UPS 

 

2,5 cm (1 palců) 
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 2: SPU�TĚNÍ 

Připojte baterie 
# $ Připojte černý kabel k baterii. (červený 

kabel je ji� připojen.) Poznámka: Vznik 
malých jisker v místě připojení baterie je 
normální. 

  
% & 

  

Spodní strana jednotky 

Připojte zařízení k UPS 
Zadní panely 

110/120 V: 230 V: 

  

• Modely 230 V: Nejvy��í bílý výstup poskytuje pouze 
ochranu proti elektrickému rázu. Zařízení zapojené 
do tohoto 500 VA výstupu vy�aduje ochranu proti 
elektrickému rázu, ale nevy�aduje napájení během 
výpadku napájení ze sítě. Ni��í tři výstupy poskytují 
zálo�ní ochranu baterií a ochranu před rázy. 

• Poznámka: Laserová tiskárna odebírá mnohem více 
energie, ne� ostatní typy zařízení, a mohla by přetí�it 
UPS. 



 

Připojte UPS do sítě (pokud je to mo�né) 
Konektory pro připojení do sítě 

Sériový port 

 

Telefon/síť napájení 
porty na ochranu proti přepětí 

 
Pou�ívejte pouze sady rozhraní, je� jsou schváleny APC. 
K připojení k sériovému portu pou�ijte pouze přilo�ení kabel. Standardní sériový kabel není 
kompatibilní s UPS. 
UPS nabízí na přání funkci potlačení rázu v telefonní nebo elektrické síti. Připojte kabel pro 
jednolinkový telefon nebo 10 Base-T/ 100 Base-Tx síťový kabel do vstupu pro ochranu rázu v 
telefonní/elektrické síti RJ-45/RJ-11 na zadní straně UPS. Pou�ijte telefonní kabel (není dodáván) 
nebo síťový kabel (není dodáván) pro připojení do výstupu k faxovému modemu nebo síťovému 
portu. 

Spusťte UPS 

1. UPS připojujte pouze do dvoupólové, tříkabelové uzemněné zástrčky. Nepou�ívejte 
prodlu�ovačku. 

Modely 110/120 V: Přívodní kabel napájení je zapojen do UPS. vstupní zástrčka je NEMA 5-
15P.  

Modely 230 V: Kabel napájení zařízení je dodáván společně se souborem dokumentace UPS. 
Upozornění: Po zapojení do sítě je horní výstup okam�itě napájen; dolní tři výstupy 
začnou být napájeny po té, kdy UPS provede autotest. 

2. Modely 110/120 V: Zkontrolujte kontrolku závady zapojení na místě instalace , je� je 
umístěna na zadním panelu. Tato kontrolka bude svítit, pokud bude UPS připojen do nesprávně 
zapojené síťové zásuvky (viz Ře�ení problémů). 

3. Zapněte v�echna připojená zařízení. Chcete-li pou�ívat UPS jako hlavní spínač, ujistěte se, �e 
jsou zapnuta v�echna připojená zařízení.  

4. Stisknutím tlačítka na předním panelu zapněte UPS. 

Poznámka: Baterie se plně nabijí během prvních čtyř hodin bě�ného provozu. Neočekávejte 
stoprocentní kapacitu baterie v průběhu této úvodní doby dobíjení. Informace o dobách běhu 
baterie naleznete na adrese www.apc.com. 

5. Pro optimální ochranu počítačového systému nainstalujte systém správy PowerChute Business 
Edition pro úplné nastavení vypnutí UPS a nastavení alarmu. 
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http://www.apc.com/
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 3: PROVOZ 

Displej na předním panelu 

 
 

KONTROLKA POPIS 
Online 

 

UPS dodává síťové napájení do připojených zařízení. 

On Battery  
(Napájení z baterie) 

 

Jednotka UPS dodává proud z baterie do připojených zařízení.  

Overload  
(Přetí�ení) 

 

Připojené zátě�e odebírají více proudu, ne� na kolik je UPS dimenzován. 

Replace Battery  
(Výměna baterie) 

 

Je třeba vyměnit baterie. 

 

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 
Tlačítko spu�tění  

 

Tímto tlačítkem se UPS zapne nebo vypne. (Dal�í mo�nosti jsou popsány ní�e.) 

Autotest  Automaticky: Jednotka UPS vykoná automaticky autotest při zapnutí a poté 
ka�dé dva týdny (výchozí nastavení). Během autotestu jednotka UPS krátce 
bě�í na baterii. 

Manuálně: Stiskněte a podr�te tlačítko  po dobu několika sekund, čím� 
spustíte autotest. 

Studený start  Dodává napájení z baterie do UPS a připojeného zařízení v nepřítomnosti 

síťového napětí (viz Ře�ení problémů). Tlačítko  stiskněte po dobu jedné 
sekundy a uvolněte. UPS krátce pípne a utichne. Znovu stiskněte a podr�te 
tlačítko, ale tentokrát asi na tři sekundy. Z přístroje se ozve nepřetr�itý tón. 
Během něj uvolněte tlačítko.  
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 4: U�IVATELSKÁ KONFIGURACE 

POZNÁMKA: NASTAVENÍ JSOU UPRAVENA PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARE POWERCHUTE BUSINESS 
EDITION  

FUNKCE VÝCHOZÍ 
NASTAVENÍ VOLBY U�IVATELE POPIS 

Automatický 
autotest 

Ka�dých 14 dní 
(336 hodin) 

Ka�dých 7 dní  
(168 hodin),  
pouze při spu�tění,  
bez autotestu 

Nastavte interval, po kterém jednotka 
UPS provede autotest.  

UPS ID UPS_IDEN A� osm znaků 
(alfanumerických) 

Jedinečná identifikace jednotky UPS, 
(tj. název serveru nebo lokality) pro 
účely správy sítě. 

Datum poslední 
výměny baterií 

Datum z výroby mm/dd/rr Po výměně modulu s bateriemi toto 
datum přestavte. 

Minimální kapacita 
před návratem z 
re�imu uzavření 

0 procent 0, 15, 50, 90 procent Určete procentní hodnotu nabití 
baterií, po jejím� překročení dojde k 
vypnutí z důvodu slabých baterií před 
napájením připojeného vybavení. 

Napěťová citlivost 

UPS zjistí a 
reaguje na změnu 
napětí v síti 
přepnutím na 
baterii, aby se tak 
ochránilo připojené 
vybavení. 

Vysoká Vysoká citlivost, 
střední citlivost, 
nízká citlivost 

Poznámka: V případě nízké kvality 
napájení UPS mů�e často přepínat na 
napájení z baterií. Pokud mohou 
připojená zařízení za takovýchto 
podmínek normálně pracovat, sni�te 
nastavení citlivosti, abyste �etřili 
kapacitu baterie a �ivotnost. 

Zpo�dění 
zvukového signálu 
po výpadku 
síťového proudu 

5 sekund 30 sekund zpo�dění,
v případě málo 
nabitých baterií  
bez alarmu 

Nastavte zpo�dění, aby se zabránilo 
alarmu kvůli krátkodobé změně napětí. 

Zpo�dění uzavření 60 sekund 60, 180, 300, 600 
sekund 

Tato funkce nastavuje interval mezi 
dobou, kdy jednotka UPS obdr�í 
příkaz k uzavření a jejím uzavřením. 

Varování slabých 
baterií 

 

2 minuty 

Software 
PowerChute 
Business Edition 
poskytuje 
automatické 
vypnutí v 
okam�iku, kdy 
zůstávají přibli�ně 
2 minuty do konce 
doby vyu�ití 
baterie. 

2, 5, 7, 10 minuty 

(Časy jsou 
přibli�né.) 

UPS začne pípat v okam�iku, kdy 
zůstávají do konce doby chodu baterií 
2 minuty. 

Změňte nastavení intervalu varování 
slabých baterií na dobu, kterou 
operační systém nebo systémový 
software potřebuje pro bezpečné 
vypnutí. 
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POZNÁMKA: NASTAVENÍ JSOU UPRAVENA PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARE POWERCHUTE BUSINESS 
EDITION  

FUNKCE VÝCHOZÍ 
NASTAVENÍ VOLBY U�IVATELE POPIS 

Zpo�dění 
synchronizovaného 
zapnutí 

0 sekund 0, 60, 180, 300  
sekundy 

Specifikujte dobu, po ní� bude UPS 
čekat po té, kdy dojde k obnově 
napájení ze sítě před tím, ne� se na 
toto napájení opět napojí (aby se 
zabránilo přetí�ení vedlej�ího okruhu).  

Vysoká hodnota 
pro přepnutí 

Model 110/120 V:
127 V stříd. 

 
Model 230 V: 
253 V stříd. 

Model 110/120 V: 
127, 130, 133, 136 
V stříd. 

Model 230 V: 
253, 257, 261, 265 
V stříd. 

Nastavte bod přepnutí vysokého napětí 
vý�e, aby se zabránilo zbytečnému 
pou�ívání baterie, kdy� je napětí 
baterie obvykle vysoko a připojené 
zařízení nastaveno tak, aby pracovalo s 
takto vysokým vstupním napětím. 

Nízká hodnota pro 
přepnutí 

Model 110/120 V:
106 V stříd. 

 
Model 230 V: 
208 V stříd. 

Model 110/120 V: 
97, 100, 103, 106 
V stříd. 

Model 230 V: 
196, 200, 204, 208 
V stříd. 

Nastavte bod přepnutí nízkého napětí 
ní�e, kdy� je napětí v síti obvykle 
nízko a připojené zařízení je nastaveno 
tak, aby pracovalo s takto nízkým 
vstupním napětím. 
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  5: USKLADNĚNÍ A ÚDR�BA 
Skladování 
UPS skladujte zakrytý na chladném, suchém místě se zcela nabitou baterií. 

Při teplotách -15 a� +30 °C (+5 a� +86 °F) nabíjejte baterii UPS ka�dých �est měsíců. 
Při teplotách +30 a� +45 °C (+86 a� +113 °F) nabíjejte baterii UPS ka�dé tři měsíce. 

Výměna baterií 
�ivotnost baterie jednotky UPS se li�í podle jejího opotřebení a provozního prostředí. Ka�dé tři roky 
zva�te výměnu baterie. 

Tento UPS má baterii, kterou lze jednodu�e vyměnit za provozu. Výměna baterií je bezpečná a bez 
rizika úrazu elektrickým proudem. Během výměny mů�ete ponechat UPS v chodu a připojená 
zařízení zapnutá Informace o výměně baterie získáte od APC (viz Kontaktní informace). 

Poznámka: Po odpojení baterie nejsou zařízení chráněna před výpadky proudu v síti.  

# $ Odpojte zapojení baterie. 

  

% Zapojte novou baterii zapojením červeného a 
černého kabelu ke správným konektorům. 
Poznámka: Vznik malých jisker v místě připojení 
baterie je normální. 

& 

  

 
Staré baterie ve výměnném obalu se musí odeslat do recyklačního zařízení nebo do firmy APC. 

Spodní strana jednotky 
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  6: ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ, ZASÍLÁNÍ A SERVIS 

K ře�ení méně záva�ných problémů s instalací a provozem UPS pou�ijte následující přehled. 
Informace ohledně ve�kerých problémů s UPS a grafy s dobou chodu baterie viz www.apc.com. 

PROBLÉM A/NEBO MO�NÁ 
PŘÍČINA 

ŘE�ENÍ 

JEDNOTKU UPS NELZE ZAPNOUT 
Jednotka UPS není připojena 
do sítě. 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel od UPS k síťové zásuvce pevně zapojen 
na obou koncích. 

Baterie je nesprávně zapojena. Zkontrolujte, zda je baterie správně připojena. 

Velmi nízké nebo �ádné 
napětí ve veřejné síti. 

Zkontrolujte napájení ze sítě do UPS pomocí zapojení stolní lampičky. 
Pokud je světlo velmi slabé, zkontrolujte napětí v síti. 

JEDNOTKU UPS NELZE VYPNOUT 
Vnitřní porucha jednotky 
UPS. 

Nepokou�ejte se pou�ívat jednotku UPS. Odpojte UPS, odpojte konektor 
baterie na zadním panelu a okam�itě jej ponechte opravit. 

JEDNOTKA UPS OBČAS VYDÁVÁ ZVUKOVÉ SIGNÁLY 
Pokud bě�í UPS na baterii při 
normálním provozu pípne. 

�ádné. UPS chrání připojené zařízení před občasnými poruchami síťového 
napájení. Stiskněte tlačítko , aby se tento signál vypnul. 

UPS NEPOSKYTUJE OČEKÁVANÝ ČAS NA PROVEDENÍ ZÁLOHY 
Baterie UPS je slabá kvůli 
nedávnému výpadku nebo se 
blí�í konec její �ivotnosti. 

Nabijte baterii. Baterie se musí po del�ích výpadcích nabíjet a pokud jsou 
často v provozu nebo pracují při vy��ích teplotách, rychleji se opotřebují. 
Pokud je baterie téměř na konci provozní �ivotnosti, zva�te její výměnu, i 
kdy� kontrolka replace battery (vyměnit baterii) je�tě nesvítí. 

STŘÍDAVĚ SVÍTÍ BATERIE ZAPOJENÍ A PŘETÍ�ENÍ 
UPS vypnul software 
PowerChute Business Edition. 

�ádné. Jednotka UPS se znovu spustí, jakmile se obnoví dodávka z veřejné 
sítě. 

V�ECHNY KONTROLKY BLIKAJÍ NEBO JSOU ZAPNUTÉ A BLIKAJÍ KONTROLKY ZAPNUTÍ BATERIÍ 
Vnitřní porucha jednotky 
UPS. UPS se vypnula. 

Nepokou�ejte se pou�ívat jednotku UPS. Vypněte UPS, odpojte baterii a 
jednotku okam�itě odneste do servisu. 

�ÁDNÁ KONTROLKA NESVÍTÍ A JEDNOTKA UPS JE ZAPOJENA DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY 
Jednotka UPS je vypnutá nebo 
je baterie v důsledku del�ího 
výpadku dodávky energie 
vybitá. 

�ádné. Jednotka UPS se vrátí do normálního provozu jakmile se obnoví 
dodávka ze sítě a baterie se dostatečně dobije. 

http://www.apc.com/
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PROBLÉM A/NEBO MO�NÁ 
PŘÍČINA 

ŘE�ENÍ 

SVÍTÍ KONTROLKA PŘETÍ�ENÍ A UPS VYDÁVÁ NEPŘETR�ITÝ ZVUKOVÝ SIGNÁL 
UPS je přetí�ený. Připojené 
zařízení vy�aduje více VA ne� 
UPS mů�e zajistit. 

Připojené zařízení překračuje uvedené �maximální zatí�ení�. 
Výstra�ná signalizace trvá tak dlouho, dokud neodstraníte přetí�ení. 
Odpojte od UPS nedůle�itá zařízení, abyste vyloučili přetí�ení. 
UPS pokračuje v napájení, dokud je zapojeno a jistič se nevypne; UPS 
nebude v případě přeru�ení napětí v síti dodávat energii z baterie. 
Dojde-li k trvalému přetí�ení během provozu UPS na baterii, jednotka se 
vypne, aby chránila UPS před mo�ným po�kozením. 

ROZSVÍTÍ SE KONTROLKA VÝMĚNY BATERIÍ 
Slabá baterie. Dobíjejte baterii po dobu alespoň 24 hodin. Poté vykonejte autotest. Pokud 

se dobitím baterie problém neodstraní, vyměňte ji. 

Neúspě�ný autotest baterie. Jednotka UPS vydává krátké zvukové signály po dobu jedné minuty a 
rozsvítí se kontrolka replace battery (vyměnit baterii). Jednotka UPS 
opakuje varovný signál v intervalu po pěti hodinách. Vykonejte autotest po 
dobití baterie trvajícím 24 hodin, čím� potvrdíte stav replace battery 
(vyměnit baterii). Jestli�e je autotest baterie úspě�ný, výstra�ná signalizace 
ustane. 

ROZSVÍCENÁ KONTROLKA O ZÁVADĚ ZAPOJENÍ NA MÍSTĚ INSTALACE NA ZADNÍM PANELU (POUZE 
MODEL 110/120 V) 
UPS je zapojeno do zásuvky 
sítě, která není řádně zapojena. 

Mezi zji�těné závady na zapojení patří chybějící uzemnění, prohození 
polarity nulového a napěťového vodiče a přetí�ení nulového obvodu.  
Pro opravu zapojení vedení v budově se obraťte na kvalifikovaného 
elektrikáře. 

POJISTKA NA VSTUPU SE VYPNULA 
UPS je přetí�ený. Tlačítko na 
pojistce vyskočilo. 

Odpojením zařízení sni�te zatí�ení UPS. Stiskněte tlačítko na pojistce. 

UPS JE NAPÁJENO Z BATERIÍ, AČKOLIV JE NA ZAŘÍZENÍ NAPĚTÍ 
Vstupní pojistka UPS se 
vypnula.  

Aby se sní�ilo zatí�ení na UPS, odpojte ze sítě zařízení a stiskněte tlačítko 
na pojistce.  

Velmi vysoké, nízké, nebo 
nestálé napětí v sít. 

Zapojte UPS do jiné zásuvky v jiném okruhu, proto�e levné palivové 
generátory mohou zkreslovat průběh napětí. Pokud je to přijatelné pro 
připojená zařízení, sni�te citlivost UPS (viz Polo�ky nastavitelné 
u�ivatelem).  

DIODA LED ONLINE 

Není rozsvícená. Jednotka UPS je napájená z baterie anebo musí být zapnuta. 

Dioda LED bliká. Jednotka UPS provádí interní autotest. 
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1. 

2. 

Odeslání a servis 
Připravte UPS pro odeslání: 

Vypněte a odpojte ve�keré vybavení připojené k jednotce UPS. Vypněte UPS a odpojte ho od síťové 
zásuvky. Odpojte baterii.  

Jestli�e jednotka UPS vy�aduje servis, nevracejte ji prodejci. Postupujte tímto způsobem: 

Seznamte se s problémy pojednanými v kapitole Odstraňování problémů, abyste se vyvarovali bě�ných 
problémů. 

Pokud se vám nepodaří problém odstranit, kontaktujte Zákaznickou podporu APC prostřednictvím 
internetové stránky APC na adrese www.apc.com/support. 
' 

' 

3. 

Poznamenejte si číslo modelu UPS, sériové číslo a datum koupě. Pokud zavoláte na oddělení 
zákaznických slu�eb APC, technik vás po�ádá, abyste popsali problém a pokusí se jej vyře�it po 
telefonu. Jestli�e to není mo�né, technik vystaví číslo RMA (oprávnění k vrácení materiálu - Returned 
Material Authorization Number). 
Je-li jednotka UPS v záruce, opravy jsou zdarma.  

Ulo�te jednotku UPS do původního obalu. Není-li k dispozici, nav�tivte stránky www.apc.com/support s 
informacemi o tom, jak získat novou sadu. 
' 

' 

4. 

5. 

Zabalte jednotku UPS řádně tak, abyste zabránili po�kození při přepravě. Při balení nepou�ívejte 
polystyrénové kuličky. Záruka se nevztahuje na po�kození vzniklá při přepravě. 
Před odesláním v�dy ODPOJTE BATERII v souladu s předpisy amerického ministerstva 
dopravy (DOT) a předpisy IATA. Bateriový modul(-y) mů�e zůstat v UPS; nemusíte ho vyjímat. 

Vyznačte číslo RMA na vněj�í části obalu. 

Jednotku UPS ode�lete zpět s poji�těním a předplaceným po�tovným na adresu, kterou obdr�íte od 
zákaznických slu�eb. 

Kontaktní informace 
Zákazníci v USA - viz www.apc.com/support. 

Mezinárodní zákazníci - viz www.apc.com, z pole pro výběr země vyberte příslu�nou zemi a potom vyberte 
zálo�ku Support (Podpora) v horní části stránky. 

 

 

http://www.apc.com/support
http://www.apc.com/support
http://www.apc.com/support
http://www.apc.com/
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 7: INFORMACE O NAŘÍZENÍCH A ZÁRUCE 

Modely 110/120 V 

 

 
Toto vybavení bylo testováno a bylo zji�těno, �e splňuje limity pro digitální zařízení Třídy A podle 
části 15 Pravidel FCC. Tyto limity slou�í k přiměřené ochraně proti �kodlivému ru�ení, je-li 
vybavení pou�íváno v komerčním prostředí. Toto vybavení generuje, vyu�ívá a mů�e vyzařovat 
energii s rádiovou frekvencí, a není-li nainstalováno podle pokynů uvedených v příručce, mů�e 
způsobovat �kodlivé ru�ení rádiové komunikace. Provozování tohoto zařízení v obytných čtvrtích 
pravděpodobně způsobí �kodlivé ru�ení; v takovém případě bude muset u�ivatel odstranit ru�ení na 
vlastní náklady. 
K zaji�tění plnění limitů FCC pro Třídu A je s tímto výrobkem nutno pou�ívat stíněné signální 
kabely. 
Modely 230 V 

 

Toto je výrobek Třídy A. V domácím prostředí mů�e tento výrobek způsobovat ru�ení rádiové 
frekvence. V takovém případě mů�e být u�ivatel povinen učinit nápravná opatření. 

 



 

Omezená záruka 
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Firma American Power Conversion (APC) poskytuje záruku na období dvou let od data zakoupení výrobku proti 
závadám na materiálu a provedení. Povinnosti firmy v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo výměnu 
závadných výrobků, a to podle vlastní volby. Chcete-li si objednat servis v rámci záruky, musíte si od oddělení 
podpory zákazníků vy�ádat číslo Oprávnění k vrácení materiálu (Return Merchandise Authorization, RMA). 
Výrobky se musí vrátit s předplacenými přepravními poplatky, krátkým popisem problému a prodejní 
stvrzenkou, na které je datum a místo zakoupení. Tato záruka se netýká zařízení, které bylo po�kozeno nehodou, 
nedbalostí, neodborným zacházením nebo v důsledku jakékoli změny nebo úpravy výrobku. Tato záruka se 
vztahuje pouze na původního kupce, který musí výrobek řádně zaregistrovat během 10 dnů od data jeho 
zakoupení. 

S VÝJIMKOU ZDE UVEDENÝCH PODMÍNEK NEPOSKYTUJE FIRMA AMERICAN POWER 
CONVERSION �ÁDNÉ DAL�Í ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ, A TO VČETNĚ ZÁRUK 
PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI VÝROBKU PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY. V některých státech není 
povoleno takovéto omezení nebo vyloučení implicitních záruk; v takovém případě se vý�e zmíněné(-á) omezení 
nemusejí kupce týkat. 

S VÝJIMKOU PODMÍNEK UVEDENÝCH VÝ�E NEBUDE FIRMA APC ZODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, 
NEPŘÍMÉ, ZVLÁ�TNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ �KODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POU�ÍVÁNÍ 
TOHOTO VÝROBKU, A TO I V PŘÍPADĚ, �E BYLA INFORMOVÁNA O MO�NOSTI TĚCHTO �KOD. 
Firma APC nebude zejména zodpovědná za �ádné náklady, jako například u�lé zisky nebo příjmy, ztrátu 
zařízení, nemo�nost pou�ívat zařízení, ztrátu softwaru, ztrátu informací, ztrátu náhrad, nároky třetích stran 
anebo jiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ve�kerý obsah se vztahuje copyright 2004 American Power Conversion Corporation. Ve�kerá 
práva vyhrazena. Reprodukce celku nebo části bez povolení je zakázána. 

APC, APC logo, Smart-UPS a PowerChute jsou registrované ochranné známky American Power 
Conversion Corporation. Ve�keré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslu�ných majitelů. 
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