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2 Ostrzeżenia ogólne 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie! 

Ryzyko porażenia prądem. 

▪ Nie zdejmuj pokrywy górnej (ani  tyłu). 

Wewnątrz nie ma części nadających się 

do obsługi przez użytkownika. 

▪ Zleć serwisowanie wykwalifikowanemu 

personelowi serwisowemu 

 

 

OSTROŻNIE Urządzenie wrażliwe na ładunki 

elektrostatyczne! 

Wyładowanie elektryczności statycznej może 
uszkodzić wrażliwe na wyładowania 
elektrostatyczne urządzenia lub mikro obwody. 
Właściwe techniki pakowania i uziemiania są 
niezbędnymi środkami ostrożności, aby 
zapobiec uszkodzeniom. 

 

▪ Przeczytaj tę instrukcję 

▪ Nie otwieraj pokrywy górnej 

▪ Nie wykonuj samemu żadnych czynności serwisowych poza czynnościami opisanymi w 

niniejszej instrukcji 

▪ Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia 

▪ Przechowywać z dala od źródeł ciepła 

▪ Używaj odpowiednich źródeł zasilania 

▪ Prawidłowo poprowadź kabel zasilający 

 

Środki ostrożności 

▪ Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci. Temperatura pracy tego urządzenia wynosi 

od 10°C (50°F) do 35°C (95°F). 

▪ Używaj urządzenia na twardej powierzchni wolnej od drgań 

▪ Nie umieszczaj na urządzeniu niczego, co waży więcej niż 15 kg. 
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Uwagi do gwarancji urządzenia 

Gwarancja na autoloader nie ma zastosowania do awarii jakiegokolwiek urządzenia, gdy: 

▪ autoloader jest naprawiany lub modyfikowany przez kogokolwiek innego niż personel 

producenta lub jego zatwierdzony serwis. 

▪ autoloader jest fizycznie przeciążany lub używany w sposób niezgodny z instrukcją obsługi 

lub specyfikacją produktu określoną przez producenta. 

▪ autoloader uległ awarii z powodu wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia, 

zaniedbania, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zastosowania, zmiany, wadliwej instalacji, 

modyfikacji lub serwisu przez kogokolwiek innego niż fabryczne centrum serwisowe lub jego 

zatwierdzony serwis. 

▪ autoloader jest naprawiany w sposób sprzeczny z instrukcją konserwacji lub instalacji 

dostarczoną przez producenta. 

▪ numery seryjnie producenta zostały usunięte. 

▪ autoloader został uszkodzony w czasie transportu do serwisu z powodu użycia 

niewłaściwego opakowania. 

▪ Nieautoryzowane modyfikacje konfiguracji urządzenia przez klienta mogą spowodować 

utratę gwarancji. 

Stabilność szafy rackowej 

 

OSTRZEŻENIE Ciężar! 

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub 

uszkodzenia sprzętu  

▪ Wyreguluj poziom za pomocą stóp 

poziomujących. 

▪ Upewnij się, że cały ciężar szafy rackowej 

spoczywa na stopach poziomujących. 

▪ Zainstaluj stabilizujące nóżki do szafy 

rackowej. 

▪ W instalacjach obejmujących kilka szaf 

rackowych zabezpiecz je razem. 

▪ wysuwaj tylko jedną szafę z korytarza 

jednocześnie. Szafy rackowe mogą stać 

się niestabilne, jeśli więcej niż jeden 

moduł zostanie wysunięty 
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3 Rozpakowywanie autoloadera 

Przed rozpoczęciem wyczyść powierzchnię roboczą. Wybierz wolną przestrzeń 1U w szafie 
rackowej, umożliwiającą łatwy dostęp do serwera hosta oraz dostęp do gniazda zasilającego. 
 

 
WAŻNE Jeśli temperatura w pomieszczeniu, w którym autoloader 

zostanie zainstalowany, rożni się o więcej niż 15º C (30º F) 
od temperatury pomieszczenia, w którym autoloader był 
przechowywany, pozwól autoloaderowi  zaaklimatyzować się 
w otaczającym środowisku przez co najmniej 12 godzin 
przed rozpakowaniem go z opakowania transportowego. 

 
Rozpakowywanie autoloadera: 
1. Przed otwarciem i wyjęciem autoloadera z opakowania sprawdź je pod kątem uszkodzeń 

przesyłki. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, natychmiast zgłoś je firmie spedycyjnej. 

2. Otwórz pudełko. 

3. Ostrożnie wyjmij materiały wysyłkowe z górnej części autoloadera (patrz Rysunek 1). Wyjmij 

pakiet akcesoriów (jeśli jest obecny) i odłóż na bok. 

4. Zdejmij dwie szyny montażowe (jeśli są dołączone) i odłóż na bok. 

 

Rysunek 1 Rozpakowywanie autoloadera 
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Numer Opis 

1 Górna pokrywa 

2 Zestaw szyn montażowych 

3 Autoloader 

4 Dolna pokrywa 

5 Pudełko 

Tabela 1 Rozpakowywanie autoloadera 

5. Podnieś autoloader z kartonu i wyjmij go z folii ochronnej. Zachowaj materiały opakowaniowe 

do wykorzystania w przyszłości. 

 

 
WAŻNE Nie opieraj autoloadera na jego tylnej części, ani na jego 

bokach, ponieważ może to spowodować jego 
uszkodzenie. 

3.1 Sprawdzenie zawartości opakowania 

Sprawdź, czy otrzymałeś następujące elementy: 

▪ autoloader 

▪ Przewód zasilający 

▪ Zestaw szyn do montażu w szafie rackowej 

▪ Skrócona instrukcja obsługi i akcesoria 
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3.2 Usuń blokadę transportową 

 
WAŻNE Blokada transportowa, która zapobiega przemieszczaniu 

się mechanizmu robotyki podczas transportu, musi 
zostać usunięta przed włączeniem autoloadera. 

 
Blokada transportowa jest utrzymywana na miejscu za pomocą etykiety i znajduje się w górnej 
środkowej części autoloadera. Po zdjęciu blokady wysyłkowej należy ją przechowywać na tylnym 
panelu po prawej stronie (obok złącza zasilania) zasilacza do wykorzystania w przyszłości. 
 
Aby usunąć i zapisać blokadę transportową: 
1. Usuń żółtą etykietę mocującą blokadę Rysunek 2). 

 

Rysunek 2 Blokada i etykieta transportowa 

2. Przechowuj blokadę transportową obok zasilacza (patrz Rysunek 3). 

 

 
WAŻNE Jeśli chcesz przetransportować autoloader, wymagane 

jest założenie blokady transportowej oraz etykiety na 
górnej pokrywie  

 

Rysunek 3 Blokada wysyłkowa obok zasilacza 
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3.3 Instalacja autoloadera w szafie rackowej 

Autoloader można łatwo zainstalować w standardowej szafie o szerokości roboczej 19-cali. 
ActiLib Autoloader 1U waży 13,1 kg (29 funtów) z 8 taśmami i zajmuje 1U miejsca. 
 

 

OSTRZEŻENIE Duży ciężar! 

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia autoloadera. 

▪ zawsze wyjmuj wszystkie taśmy, aby 

zmniejszyć całkowitą wagę autoloadera 

▪ przestrzegaj lokalnych wymagań dotyczących 

BHP oraz wytycznych dotyczących ręcznego 

przemieszczania materiałów 

 
Wymagane narzędzia: 

▪ Śrubokręt krzyżakowy z końcówką Philips #3 (PH3) 

▪ Śrubokręt T10 Torx 

W pakiecie akcesoriów dołączonym do ładowarki znajdują się dwa zestawy ośmiu śrub M6. Dostosuj 
rodzaj śrub do posiadanej szafy rackowej. 
 

Aby zainstalować autoloader: 
1. Określ lokalizację w szafie rackowej, w której ma zostać zainstalowany autoloader i za pomocą 

ołówka zaznacz położenie na każdej pionowej szynie w szafie. 

2. Za pomocą odpowiednich śrub M6 do danego typu szafy rackowej i śrubokręta krzyżakowego 

z końcówką PH3 przymocuj szyny z każdej strony stojaka w wybranym przez siebie miejscu szafy 

rackowej. Przymocuj zarówno przód, jak i tył każdej szyny do szyny rackowej. Szyny rozciągają się, 

aby pasowały do różnych głębokości szaf. Prawidłowa orientacja lewej i prawej szyny pokazuje 

Rysunek 4. 

 

Rysunek 4 Instalowanie szyn w szafie rackowej 



actiLib 1U LTO Autoloader – Skrócona instrukcja obsługi – Wersja 2.0 
 Strona 9 z 17 

 

Za pomocą śrubokręta Torx odkręć śruby z obydwu strony autoloadera (rysunek 5, krok 1). 

 

Rysunek 5 Montaż wsporników montażowych i prowadnic 
 

1. Zamontuj prowadnice po obu stronach autoloadera za pomocą 2 śrub Torx dołączonych do 

zestawu szyn (patrz Rysunek 5 krok 2). Zainstaluj wsporniki montażowe autoloadera za pomocą 

4 śrub Torx dołączonych do zestawu, jak pokazano na rysunku Rysunek 5 (krok 3). 

2. Po zainstalowaniu prowadnic i wsporników montażowych wsuń autoloader na szyny. 

3. Zabezpiecz autoloader przykręcając go do szafy rackowej (patrz Rysunek 6) za pomocą 

śrubokręta krzyżakowego PH3 używając otworów w wsporniku montażowym, aby dokręcić śruby 

M5 z obydwu stron autoloadera. 

 

Rysunek 6 Mocowanie autoloadera do szafy rackowej 

3

2
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4 Panel przedni 

Front actiLib Autoloader 1U daje dostęp do przycisku zasilania, panelu sterowania operatora (OCP), 
lewego i prawego magazynka, diod LED i gniazda pocztowego. Panel operatora składa się z 
wyświetlacza LCD z matrycą znaków 2x16, 4 przełączników przyciskowych i przycisku włączania / 
wyłączania. Do obecnej wersji sprzętu zaimplementowano podświetlenie wyświetlacza. Obwody do 
oświetlania  wyświetlacza LED zostały również włączone do obecnej wersji sprzętu. 

 

Rysunek 7 Panel przedni 

 

Numer Opis 

1 Lewy magazynek z mail slotem 

2 Przycisk zasilania. Naciśnięcie przycisku spowoduje zainicjowanie kontrolowanego 

wyłączania zasilania urządzenia (miękkie wyłączanie zasilania). 

3 Dioda LED "READY" (zielona). 

Świeci się, gdy zasilanie jest włączone, gdy występuje aktywność robotyki taśmowej 

lub ładowarki. 

4 Dioda LED "CLEAN" (bursztynowa). 

Świeci się, gdy napęd wykryje, że należy użyć kasety czyszczącej. Czyszczenie jest 

konieczne tylko wtedy, gdy autoloader zakomunikuje taką potrzebę. Czyszczenie 

napędu bez wskazania przez diodę nie jest konieczne. 

5 Dioda LED "UWAGA" (bursztynowa). 

Świeci się, jeśli autoloader wykrył stan wymagający uwagi operatora. 

6 Dioda LED "ERROR" (bursztynowa). 

Świeci się, jeśli wystąpi błąd napędu taśmowego lub robotyki. Na ekranie LCD 
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie  

7 Przycisk sterującego "UP"  
Przycisk UP służy do poruszania się po elementach menu. 

10

54321 6 8

7

9

10 13 11

12
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8 Przycisk sterujący "CANCEL" [X] 
Przycisk CANCEL służy do anulowania akcji użytkownika i powrotu do ostatniej 
pozycji menu. 

9 Prawy Magazynek 

10 Otwory wentylacyjne 

11 Przycisk sterujący "DOWN" [<] 
Przycisk down służy do nawigacji wstecz między pozycjami menu. 

12 Przycisk sterujący "ENTER" [] 
Przycisk ENTER służy do przejścia do podmenu lub wykonania akcji. 

13 Wyświetlacz "OCP" na panelu przednim, składający się z 2x16 znaków. Ekran OCP 
wyświetla informacje o zdarzeniach i statusie, elementach menu lub komunikatach 
o błędach odpowiadających trybom pracy. 

Tabela 2 Omówienie panelu przedniego 

4.1 Panel tylny 

Tył autoloadera zapewnia dostęp do złączy hosta (SAS lub FC), gniazda na napęd taśmowy, złącza 
zasilania, Ethernetu, portu szeregowego i portu USB. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.Rysunki 8 i 9 pokazują tylny panel autoloadera z zainstalowanym napędem LTO 
typu half high (HH). 

 

 

Rysunek 8 Panel tylny z napędem taśmowym SAS 

 
 
 
 

 

Rysunek 9 Panel tylny z napędem taśmowym Fibre Channel 
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Numer Opis 

1 Złącze zasilania: autoloader wymaga podłączenia zasilania AC napięciem od 110V do 240V 

2 Blokada transportowa (miejsce przechowywania) 

3 Wentylator 

4 Sanki napędu taśmowego 

5 N/A 

6 Etykietowa z numerem seryjnym produktu 

7 Dioda LED napędu taśmowego 

8 Port Ethernet 

9 Serial Port 

10 Dioda LED kontrolera 

11 Port USB (Host) 

12 Złącze SAS 

13 Złącza Fibre Channel 

Tabela 3 Przegląd panelu tylnego 
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5 Etykietowanie taśm LTO 

Naklejenie etykiety z kodem kreskowym do każdej taśmy LTO umożliwia bibliotece i 
oprogramowaniu backupowemu szybką identyfikację taśmy, co skraca czas inwentaryzacji. Zawsze 
używaj etykiet z kodem kreskowym.  
 
WAŻNE: Niewłaściwe użycie i niezrozumienie technologii kodów kreskowych może spowodować 

awarie tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania. Aby upewnić się, że Twoje kody 
kreskowe spełniają normy jakości producenta, zawsze kupuj je od zatwierdzonego 
dostawcy i nigdy nie drukuj etykiet z kodami kreskowymi samodzielnie.  

 

 

Rysunek 10 Taśma Ultrium i właściwe umieszczenie etykiety z kodem kreskowym 

Wszystkie taśmy wielokrotnego zapisu (RW) są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem, 
który zapobiega przypadkowemu usunięciu lub nadpisaniu danych. Przed załadowaniem taśmy do 
biblioteki upewnij się, że przełącznik ochrony przed zapisem znajdujący się z przodu taśmy znajduje 
się w oczekiwanej pozycji. 
 

  Numer Opis 

 

 

1 Zapis możliwy 

2 
Ochrona przed 
zapisem 

3 
Przełącznik 
zabezpieczający przed 
zapisem 

4 
Etykieta z kodem 
kreskowym 

5 Kierunek wkładania 

 

Rysunek 11 Ochrona przed zapisem kasety z danymi Ultrium 
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6 Magazynki 

Taśmy są przechowywane w magazynkach. W jednym magazynku można przechowywać do 4 taśm. 

Magazynki mogą być wyjmowane i wkładane pojedynczo. 

 

Autoloader actidata 1U posiada dwa wymienne magazynki. Dostęp do magazynku może być 

chroniony hasłem. Ze względów bezpieczeństwa praca robota jest zatrzymywany po wyjęciu 

magazynka. Magazynki można zwolnić za pomocą Panelu sterowania operatora (OCP) lub Interfejsu 

zdalnego zarządzania (RMI) W przypadku niepowodzenia procesu inicjowanego przez OCP lub RMI 

lub braku zasilania biblioteki dostępne jest ręczne zwolnienie awaryjne. 

 

6.1 Wkładanie taśm do magazynka 

1. Zwolnij magazynki i wyjmij je z autoloadera 

◼ Korzystając z OCP 

◼ Korzystając z RMI 

2. Włóż taśmę/taśmy do magazynka 

3. Umieść pełne magazynki z powrotem w autoloaderze  

 

 

Rysunek 12 Wkładanie magazynków 

 

6.2 Zwolnienie i wymiana magazynka za pomocą OCP 

 

OSTROŻNIE Magazynek można wyjąć ręcznie tylko w nagłych 
wypadkach. Nieprzestrzeganie normalnej procedury 
może spowodować utratę danych i uszkodzenie 
sprzętu. 

 
Magazynki powinny być wydawane za pomocą Panelu Sterowania Operatora (OCP) lub Interfejs 
Zdalnego Zarządzania (RMI). Zaleca się zwolnienie magazynka za pomocą OCP lub RMI, jednak 
jeśli proces OCP nie powiedzie się lub jeśli magazynek musi zostać usunięty, w czasie gdy zasilanie 
autoloadera jest wyłączone, można ręcznie zwolnić magazynki. 
 
Opcja OCP umożliwia uzyskanie dostępu do lewego i prawego magazynka. Dostęp do funkcji może 
wymagać użycia hasła administracyjnego. 
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6.3 Numeracja gniazd 

Schemat numeracji gniazd pokazano Rysunek 13 dla lewego magazynka. 

 

Rysunek 13 Numeracja gniazd lewego magazynka z gniazdem pocztowym 

Numer Opis 

1 Mail slot 

2 LTO Slot 

3 LTO Slot 

4 LTO Slot 

Tabela 4 Numeracja gniazd, lewy magazynek 

6.4 Mail slot 

Mail sloty są używane do importowania/eksportowania pojedynczych kaset bez przerywania pracy 

biblioteki. Polecenie otwarcia mail slotu może zostać odrzucone, jeśli robotyka jest zajęta jakąś 

operacją. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat "BUSY", a polecenie należy powtórzyć po 

zakończeniu operacji robotyki 

4

3
2

1*
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7 Podłączanie biblioteki 

7.1 Instalacja SAS: 

Jeśli Twój autoloader zawiera napęd taśmowy z interfejsem SAS, podłącz SAS do napędu 

taśmowego. Podłącz jeden koniec SAS do portu SAS w urządzeniu, a drugi koniec do hosta. 

7.2 Instalacja Fibre-channel: 

Jeśli autoloader jest wyposażony w napęd taśmowy Fibre Channel, podłącz kabel światłowodowy 

do urządzenia, a drugi koniec do hosta lub switcha FC. 

 

7.3 Konfigurowanie biblioteki: 

1) Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet z tyłu biblioteki. Połączenie Ethernet umożliwia 

korzystanie z programu Web Client. 

2. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania z tyłu biblioteki. Odpowiednie kable zasilające są 

dostarczane wraz z biblioteką. 

3. Włącz autoloader. 

4) Włącz hosta. 

5) Sprawdź, czy host może komunikować się z napędem taśmowym autoloadera.  
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8 Włączanie / wyłączanie 
autoloadera 

 
Częścią panelu sterowania operatora jest przycisk Włączenie / Wyłączenie zasilania. Naciśnięcie 

tego przycisku zainicjuje kontrolowane wyłączenie zasilania urządzenia (miękkie lądowanie). 

Następujące operacje zostaną wykonane przed całkowitym wyłączeniem urządzenia: 

 

◼ Wyświetlacz wskazuje odpowiednim komunikatem, że trwa zamykanie systemu 

◼ Kontroler autoloadera kończy wszystkie bieżące czynności robotyki i napędu 

◼ Robotyka zostaje przeniesiona na swoją pozycję startową 

◼ Kontroler autoloadera wyłącza dodatkowe zasilanie 

◼ Aby przerwać proces zamykania, użytkownik musi nacisnąć przycisk Anuluj w ciągu pierwszych 

3 sekund 

 

Uwaga: Proces zamykania systemu można przerwać, naciskając przycisk Anuluj w ciągu 

pierwszych 3 sekund. 
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