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μ èÍÍØ»¡Ã³ì

μ èÍÍØ»¡Ã³ì

1. μ èÍÍØ»¡Ã³ìà¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§ áÅÐªèÍ§»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ àÁ×èÍ 

Back-UPS ä´éÃÑºä¿¿éÒ¡ÃÐáÊÊÅÑº ªèÍ§¨èÒÂä¿àËÅèÒ¹Õé¨Ð¨èÒÂä¿ä»ÂÑ§ÍØ»¡Ã³ì

·Õèàª×èÍÁμ èÍÍÂÙè  ÃÐËÇèÒ§ä¿¿éÒ´ÑºËÃ×ÍàÁ×èÍà¡Ô´»Ñ−ËÒ¡Ñºä¿¿éÒ ªèÍ§¨èÒÂä¿áºμàμÍÃÕè

ÊÓÃÍ§¨ÐÃÑº¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ìã¹àÇÅÒ·Õè¨Ó¡Ñ´  

2. ãªéÊÒÂä¿¿éÒ¡ÃÐáÊÊÅÑºà¾×èÍàª×èÍÁμ èÍ Back-UPS à¢éÒ¡ÑºàμéÒÃÑºä¿¿éÒâ´ÂμÃ§ 

3. μ èÍàÃÒàμÍÃìËÃ×Íà¤àºÔÅâÁà´çÁà¢éÒ¡ÑºªèÍ§ÍÕà¸ÍÃìà¹çμ 

μ Ô´μÑé§«Í¿μ ìáÇÃì PowerChute® Personal Edition
1.μ èÍÊÒÂÍÔ¹àμÍÃìà¿««Í¿μ ìáÇÃì USB ·ÕèãËéÁÒà¢éÒ¡ÑºªèÍ§¢éÍÁÙÅ áÅÐμ èÍ»ÅÒÂ

ÍÕ¡´éÒ¹à¢éÒ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªéÍÔ¹à·ÍÃìà¹çμ 

2.ä»·Õè www.apc.com/tools/download

3.àÅ×Í¡ PowerChute Personal Edition ̈ Ò¡¹Ñé¹àÅ×Í¡ÃÐºº»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 

áÅÐ»¯ÔºÑμ ÔμÒÁ¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃ´ÒÇ¹ìâËÅ´«Í¿μìáÇÃì 

¡ÒÃãªé§Ò¹
ÊèÇ¹μÔ´μ èÍ¢Í§¨ÍáÊ´§¼Å

¤ÓÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍäÍ¤Í¹ÊÇèÒ§: 

ÍÍ¹äÅ¹ì—UPS ¡ÓÅÑ§¨èÒÂä¿ãËé¡ÑºÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμèÍ 

»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹—ªèÍ§ è̈ÒÂä¿ËÅÑ¡áÅÐªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁ·Ó§Ò¹ â´Â»ÃÐËÂÑ´

¾ÅÑ§§Ò¹àÁ×èÍÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍÍÂÙèã¹âËÁ´Êáμ¹´ìºÒÂ 

¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§âËÅ´—âËÅ´¨ÐáÊ´§´éÇÂ¨Ó¹Ç¹ªèÍ§·ÕèÊÇèÒ§ μ Ñé§áμèË¹Öè§¶Ö§ËéÒ ¶éÒ

âËÅ´à¡Ô¹¤ÇÒÁ¨Ø·Õè¡ÓË¹´äÇé ÊÑ−ÅÑ¡É³ìâÍàÇÍÃìâËÅ´¨Ð¡Ð¾ÃÔº

»ÃÐ¨ØáºμàμÍÃÕè—ÃÐ Ñ́º»ÃÐ¨Ø¢Í§áºμàμÍÃÕè¨ÐáÊ´§à»ç¹¨Ó¹Ç¹ªèÍ§·ÕèÊÇèÒ§  àÁ×èÍ

ÊÇèÒ§·Ñé§ËéÒªèÍ§ áÊ´§ÇèÒ Back-UPS ÁÕ¡ÒÃªÒÃì¨»ÃÐ Ø̈¨¹àμ çÁ  àÁ×èÍÊÇèÒ§à¾ÕÂ§Ë¹Öè§

ªèÍ§ áÊ´§ÇèÒ Back-UPS ãªé¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§áºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´áÅéÇ ÊÑ−−Ò³¨Ð

¡Ð¾ÃÔºáÅÐÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹ÍÂèÒ§μ èÍà¹×èÍ§ 

âÍàÇÍÃìâËÅ´—¤ÇÒÁμ éÍ§¡ÒÃãªé¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ¨Ò¡âËÅ´à¡Ô¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ 

Back-UPS

àËμØ¡ÒÃ³ì—ÁÕàËμ Ø¡ÒÃ³ìºÒ§ÍÂèÒ§à¡Ô´¢Öé¹áÅÐ¼Ùéãªéμ éÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡ÑºÍØ»¡Ã³ì

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒÍÑμâ¹ÁÑμÔ—ÍØ»¡Ã³ìÁÕ¡ÒÃª´àªÂáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ·Õèμ èÓÁÒ¡ 

áμ èäÁèä é́ãªé¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡áºμàμÍÃÕè

à¢éÒ—áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒ

ÍÍ¡—áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒÍÍ¡

ÃÐººÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´—ÃÐººÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ ËÁÒÂàÅ¢¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¨ÐÊÇèÒ§ã¹ÊèÇ¹

μ Ô´μèÍ¢Í§¨ÍáÊ´§¼Å ´Ù·Õè “¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ÃÐºº” ã¹Ë¹éÒ 4

»Ô´àÊÕÂ§—»Ô´àÊÕÂ§àμ ×Í¹·Ñé§ËÁ´ 

à»ÅÕèÂ¹áºμàμÍÃÕè—äÁèä é́àª×èÍÁμèÍáºμàμÍÃÕèËÃ×ÍáºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´ÍÒÂØ 

à»ÅÕèÂ¹áºμàμÍÃÕè

ãªéáºμàμÍÃÕè—ÍØ»¡Ã³ì¡ÓÅÑ§¨èÒÂä¿¨Ò¡áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§ãËé¡ÑºÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμ èÍ 

ÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹ÊÕè¤ÃÑé§·Ø¡ 30 ÇÔ¹Ò·Õ
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ÃÙ»áºº¡ÒÃãªé§Ò¹

¡´»ØèÁ DISPLAY à¾×èÍàÅ×èÍ¹Ë¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å 

ÊÑ−−Ò³ºÍ¡Ê¶Ò¹ÐÍ×è¹æ

¡ÒÃ¡ÓË¹´¤èÒ

¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§ªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡áÅÐ¤Çº¤ØÁ

à¾×èÍ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ â»Ã´¡ÓË¹´¤èÒ Back-UPS ãËéÃÑºÃÙéÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡ àªè¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìà´Ê¡ì·çÍ»ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÃÑº A/V 

áÅÐÍØ»¡Ã³ì»ÃÐ¡Íº·Õè¤Çº¤ØÁ àªè¹ à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾ì ÅÓâ¾§ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§Êá¡¹ àÁ×èÍÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡à¢éÒÊÙèâËÁ´¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ËÃ×ÍâËÁ´Êáμ¹´ìºÒÂ ËÃ×Í»Ô´à¤Ã×èÍ§ ÍØ»¡Ã³ì¤Çº¤ØÁ¡ç¨Ð Ñ́ºÅ§ é́ÇÂàªè¹¡Ñ¹ à¾×èÍ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 

à»Ô´ãªé¤Ø³ÊÁºÑμÔ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹. ¡´»ØèÁ MUTE áÅÐ DISPLAY ¤éÒ§äÇé¾ÃéÍÁ¡Ñ¹à»ç¹àÇÅÒÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ  ÍØÖ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§

àμ×Í¹à¾×èÍáÊ´§ÇèÒ¡ÓÅÑ§à»Ô´ãªé¤Ø³ÊÁºÑμÔ¹Õé  äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé·Õè¨ÍáÊ´§¼Å¨ÐÊÇèÒ§ 

»Ô´¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹. ¡´»ØèÁ MUTE áÅÐ DISPLAY ¤éÒ§äÇé¾ÃéÍÁ¡Ñ¹à»ç¹àÇÅÒÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ  ÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹

à¾×èÍáÊ´§ÇèÒ¡ÓÅÑ§»Ô´¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¹Õé  äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé·Õè¨ÍáÊ´§¼Å¨Ð Ñ́ºÅ§ 

¡ÒÃμÑé§¤èÒà¡³±ì. »ÃÔÁÒ³¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÍØ»¡Ã³ìãªéã¹âËÁ´¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍÊáμ¹ ì́ºÒÂ¹Ñé¹áμ¡μèÒ§¡Ñ¹ä»ã¹ÍØ»¡Ã³ìáμ èÅÐª¹Ô´  

¤Ø³ÍÒ¨¨Óà»ç¹μ éÍ§»ÃÑºà¡³±ì¢Ñé¹μ èÓ·ÕèªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡Êè§ÊÑ−−Ò³ãËéªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ¤Çº¤ØÁ»Ô´Å§ 

1.â»Ã´μÃÇ¨ÊÍºÇèÒÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡àª×èÍÁμ èÍ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡ ·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìÍÂÙèã¹âËÁ´¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍÊáμ¹ ì́ºÒÂ ËÃ×Í»Ô´à¤Ã×èÍ§ 

2.¡´ DISPLAY áÅÐ MUTE ¤éÒ§äÇé¾ÃéÍÁ¡Ñ¹à»ç¹àÇÅÒË¡ÇÔ¹Ò·Õ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé¡Ð¾ÃÔºÊÒÁ¤ÃÑé§áÅÐÍØ»¡Ã³ìÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹ÊÒÁ¤ÃÑé§ 

3.ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐÃÑºÃÙéà¡³±ì¢Ñé¹μ èÓ¢Í§ÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡ áÅÐºÑ¹·Ö¡äÇéà»ç¹¡ÒÃμ Ñé§¤èÒà¡³±ìãËÁè 

¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§¨Í LCD

àÁ×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§ ¨Í LCD ÍÒ¨ÊÇèÒ§¤éÒ§ÍÂÙè ËÃ×Í Ñ́ºÅ§à¾×èÍ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹

1.âËÁ´ LCD áººàμ çÁàÇÅÒ: ¡´»ØèÁ DISPLAY ¤éÒ§äÇéÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ ¨Í LCD ¨ÐÊÇèÒ§áÅÐÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´àμ çÁàÇÅÒ 

2.âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹: ¡´»ØèÁ DISPLAY ¤éÒ§äÇéÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ ¨Í LCD ¨ÐÁ×´Å§ áÅÐÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 

ã¹âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ Ë¹éÒ¨Í LCD ¨ÐÊÇèÒ§¶éÒÁÕ¡ÒÃ¡´»ØèÁ áÅÐ¨Ð´ÑºÅ§ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃãªé§Ò¹à»ç¹àÇÅÒ 60 ÇÔ¹Ò·Õ 

âËÁ´ÍÍ¹äÅ¹ì âËÁ´ãªéáºμàμÍÃÕè

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ àÇÅÒ·Ó§Ò¹à»ç¹¹Ò·Õâ´Â»ÃÐÁÒ³ 

μ ÑÇ¹Ñº μÑÇ¹ÑºàËμ Ø¡ÒÃ³ìà¡ÕèÂÇ¡Ñºä¿¿éÒ 

àÇÅÒ·Ó§Ò¹â´Â»ÃÐÁÒ³ áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒÍÍ¡ 

âËÅ´à»ç¹ÇÑμμì áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ 

âËÅ´à»ç¹ % âËÅ´à»ç¹ÇÑμμ ì

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒÍÍ¡ âËÅ´à»ç¹ %

¤ÇÒÁ¶ÕèÍÍ¡ ¤ÇÒÁ¶ÕèÍÍ¡

AVR: ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒÍÑμâ¹ÁÑμÔ (AVR) ¨Ðª´àªÂáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ·ÕèμèÓÁÒ¡ â´ÂäÁèãªé

¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕè àÁ×èÍÊÑ−ÅÑ¡É³ì AVR ÊÇèÒ§¢Öé¹ã¹¨Í LCD áÊ´§ÇèÒÍØ»¡Ã³ìÍÂÙèã¹âËÁ´à¾ÔèÁáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒ

â´Âãªé¤Ø³ÊÁºÑμ Ô AVR 
Back-UPS® RS ¡ÒÃμÔ´μ Ñé§áÅÐ¡ÒÃãªé§Ò¹ 3



¤ÇÒÁäÇ¢Í§ÍØ»¡Ã³ì

»ÃÑº¤ÇÒÁäÇ¢Í§ UPS à¾×èÍ¤Çº¤ØÁÇèÒàÁ×èÍã´ÍØ»¡Ã³ì¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»ãªé¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕè ¶éÒÁÕ¤ÇÒÁäÇÊÙ§ ÍØ»¡Ã³ì¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»

ãªé¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕèºèÍÂÂÔè§¢Öé¹  

1.μÃÇ¨ÊÍºÇèÒÍØ»¡Ã³ìμ èÍÍÂÙè¡Ñºàμ éÒÃÑºä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡ áμ è»Ô´à¤Ã×èÍ§ÍÂÙè 

2.¡´»ØèÁ POWER ¤éÒ§äÇéà»ç¹àÇÅÒË¡ÇÔ¹Ò·Õ  á¶º LOAD CAPACITY ¨Ð¡Ð¾ÃÔº áÊ´§ÇèÒÍØ»¡Ã³ìÍÂÙèã¹âËÁ´μÑé§â»Ãá¡ÃÁ 

3.¡´»ØèÁ POWER ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍàÅ×èÍ¹´ÙμÑÇàÅ×Í¡àÁ¹Ù ËÂØ´·Õè¤ÇÒÁäÇ·ÕèμéÍ§¡ÒÃàÅ×Í¡  ÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃàÅ×Í¡ 

¤Óàμ ×Í¹áÅÐ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ÃÐºº 

¤Óàμ×Í¹

¡´»ØèÁ DISPLAY à¾×èÍàÅ×èÍ¹Ë¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å  

¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ÃÐºº

ÍØ»¡Ã³ì¨ÐáÊ´§¢éÍ¤ÇÒÁá¨é§¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ μÔ´μèÍ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ é́Ò¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC à¾×èÍ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃà¾ÔèÁàμÔÁ 

¤ÇÒÁäÇμ èÓ ¤ÇÒÁäÇ»Ò¹¡ÅÒ§ ¤ÇÒÁäÇÊÙ§

156-288 Vac 176-282 Vac 176-276 Vac
áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒμèÓËÃ×ÍÊÙ§ÁÒ¡  

(äÁèá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑºâËÅ´¢Í§

¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì)

Back-UPS ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»ãªé¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡

áºμàμÍÃÕèºèÍÂ 

ÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμèÍÁÕ¤ÇÒÁäÇμèÍ

áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍÅ´Å§

¤Óàμ ×Í¹ 1 ÊÀÒÇÐâÍàÇÍÃìâËÅ´ÍÍ¹äÅ¹ì áÊ´§

ãËéàËç¹ é́ÇÂä¤Í¹ÍÍ¹äÅ¹ìÊÇèÒ§ 

áÅÐäÍ¤Í¹âÍàÇÍÃìâËÅ´¡Ð¾ÃÔº  

¤Óàμ×Í¹ 3 ã¹âËÁ´ÍÍ¹äÅ¹ì áÅÐáºμàμÍÃÕè

àÊ×èÍÁÊÀÒ¾ áÊ´§à»ç¹äÍ¤Í¹·Õè

¡Ð¾ÃÔº  

¤Óàμ ×Í¹ 2 ÊÀÒÇÐâÍàÇÍÃìâËÅ´¢Í§áºμàμÍÃÕè

ÊÓÃÍ§ (ON BATT) áÊ´§à»ç¹

äÍ¤Í¹âÍàÇÍÃìâËÅ´·Õè¡Ð¾ÃÔº 

¤Óàμ×Í¹ 4 »ÃÐ Ø̈áºμàμÍÃÕèμèÓ áÅÐá¶º

ÊÑ−−Ò³»ÃÐ¨ØáºμàμÍÃÕè¡Ð¾ÃÔº 

• F01 - On-Battery Overload
• F02 - On-Battery Output Short 
• F03 - On-Battery Xcap Overload
• F04 - Clamp Short
• F05 - Charge Fault
• F06 - Relay Welding
• F07 - Temperature
• F08 - Fan Fault
• F09 - Internal Fault bu
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¢éÍÁÙÅÍéÒ§ÍÔ§»ØèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹©ºÑºÂèÍ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ »ØèÁ
àÇÅÒ 

(ÇÔ¹Ò·Õ)

Ê¶Ò¹Ð 

UPS
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

¡ÒÃà»Ô´/»Ô´

à»Ô´ 0.2 »Ô´ ¡´ POWER à¾×èÍàÃÔèÁÃÑº¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡  ¶éÒäÁèÁÕ¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒà¢éÒ 

A/C ·Õèãªéä´é ÍØ»¡Ã³ì¨Ðãªé¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒ¨Ò¡áºμàμÍÃÕè

»Ô´ 2 à»Ô´ ÍØ»¡Ã³ìäÁèä´éÃÑº¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒà¢éÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ áμ èãËé¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹

ä¿¿éÒ¡ÃÐªÒ¡

¨ÍáÊ´§¼Å

¡ÒÃÊÍº¶ÒÁÊ¶Ò¹Ð 0.2 à»Ô´ μÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹ÐËÃ×ÍÊÀÒÇÐ¢Í§à¤Ã×èÍ§ LCD ¨ÐÊÇèÒ§à»ç¹àÇÅÒ 60 ÇÔ¹Ò·Õ

âËÁ´àμ çÁàÇÅÒ/

»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹
2 à»Ô´ ¨Í LCD ¨ÐÊÇèÒ§áÅÐÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´àμçÁàÇÅÒ 

¨Í LCD ¨ÐÁ×´Å§ áÅÐÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´»ÃÐËÂÑ´

¾ÅÑ§§Ò¹ ã¹âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ Ë¹éÒ¨Í LCD ¨ÐÊÇèÒ§¶éÒÁÕ¡ÒÃ¡´»ØèÁ 

áÅÐ¨Ð´ÑºÅ§ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃãªé§Ò¹à»ç¹àÇÅÒ 60 ÇÔ¹Ò·Õ

»Ô´àÊÕÂ§

à©¾ÒÐàËμ Ø¡ÒÃ³ì 0.2 à»Ô´ »Ô´àÊÕÂ§àμ ×Í¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡àËμ Ø¡ÒÃ³ì

à»Ô´/»Ô´Ê¶Ò¹Ð·ÑèÇä» 2 à»Ô´ à»Ô´ËÃ×Í»Ô´àÊÕÂ§àμ ×Í¹ äÍ¤Í¹»Ô´àÊÕÂ§¨ÐÊÇèÒ§áÅÐÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§

àμ×Í¹Ë¹Öè§¤ÃÑé§ ¡ÒÃ»Ô´àÊÕÂ§¨ÐäÁè·Ó§Ò¹Â¡àÇé¹¡Ã³Õ·Õè UPS ·Ó§Ò¹â´Â

ãªé¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒ¨Ò¡áºμàμÍÃÕè

¤ÇÒÁäÇ 6 »Ô´ äÍ¤Í¹¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§âËÅ´¨Ð¡Ð¾ÃÔº áÊ´§ÇèÒÍØ»¡Ã³ìÍÂÙèã¹âËÁ´

μÑé§â»Ãá¡ÃÁ  ãªé»ØèÁ POWER à¾×èÍàÅ×èÍ¹¨Ò¡μèÓ »Ò¹¡ÅÒ§ áÅÐÊÙ§ 

ËÂØ´·Õè¤ÇÒÁäÇ·Õèμ éÍ§¡ÒÃ  ÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃàÅ×Í¡  

Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ ¡ÒÃ¡ÓË¹´¤èÒ

à»Ô´/»Ô´ªèÍ§¨èÒÂ

ä¿¿éÒËÅÑ¡/¤Çº¤ØÁ 
2 à»Ô´ äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé¨Ð Ñ́ºÅ§ áÊ´§ÇèÒ¤Ø³ÊÁºÑμÔªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡¶Ù¡»Ô´ 

ËÃ×ÍÊè§¢Öé¹à¾×èÍáÊ´§ÇèÒ¤Ø³ÊÁºÑμÔªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡à»Ô´ãªé§Ò¹ ÍØ»¡Ã³ì

¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹Ë¹Öè§¤ÃÑé§ 

¡ÒÃ»ÃÑºμ Ñé§à¡³±ì

ËÅÑ¡/à»Ô´ãªé§Ò¹
6 à»Ô´ ¢³Ð»ÃÑºμ Ñé§à¡³±ì¢Ñé¹μ èÓ ÍØ»¡Ã³ì·ÕèμèÍà¢éÒ¡ÑºªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡¤ÇÃ»Ô´ÍÂÙè 

ËÃ×ÍÍÂÙèã¹âËÁ´Êáμ¹ ì́ºÒÂËÃ×Í¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃç¨ 

äÍ¤Í¹»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹¨Ð¡Ð¾ÃÔº 3 ¤ÃÑé§áÅÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹ 3 ¤ÃÑé§ 

¡ÒÃ·´ÊÍºμ¹àÍ§ 

(´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´éÇÂμ¹àÍ§)
6 à»Ô´ UPS ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÊÍºáºμàμÍÃÕèÀÒÂã¹ ËÁÒÂàËμ Ø: ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¹Õéà¡Ô´¢Öé¹

â´ÂÍÑμâ¹ÁÑμ ÔàÁ×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§

ÃÕà«çμàËμØ¡ÒÃ³ì 0.2 à»Ô´ àÁ×èÍË¹éÒ¨ÍàËμ Ø¡ÒÃ³ì»ÃÒ¡¯ ãËé¡´ DISPLAY ¤éÒ§äÇéáÅÐ¡´»ØèÁ POWER 

à¾×èÍÅéÒ§¢éÍÁÙÅμÑÇ¹ÑºàËμ Ø¡ÒÃ³ì¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ä¿¿éÒ

ÃÕà«çμ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ 2 ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ ËÅÑ§¨Ò¡à¡Ô´¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Öé¹áÅéÇ ãËé¡´»ØèÁ POWER à¾×èÍÅºÊÑ−−Ò³

·ÕèáÊ´§ÍÂÙèáÅÐ¡ÅÑºÊÙèÊ¶Ò¹ÐÊáμ¹´ìºÒÂ 
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¡ÒÃá¡éä¢»Ñ−ËÒ

»Ñ−ËÒ ÊÒàËμØ·Õèà»ç¹ä»ä´é ¡ÒÃá¡éä¢

äÁèÊÒÁÒÃ¶à»Ô´à¤Ã×èÍ§ Back-UPS ÍØ»¡Ã³ìäÁèä´éàª×èÍÁμ èÍ¡ÑºáËÅè§ è̈ÒÂä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡ μÃÇ¨ÊÍºÇèÒÍØ»¡Ã³ìàª×èÍÁμ èÍ¡ÑºàμéÒÃÑºä¿¿éÒ¡ÃÐáÊÊÅÑº

ÍÂèÒ§àËÁÒÐÊÁ 

à«ÍÃì¡ÔμàºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹ μÑ´¡ÒÃàª×èÍÁμèÍÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡  ÃÕà«çμà«ÍÃì¡Ôμ

àºÃ¡à¡ÍÃì μ èÍÍØ»¡Ã³ì¡ÅÑºà¢éÒ´Ñ§à´ÔÁ ¤ÃÑé§ÅÐË¹Öè§ª¹Ô´  

¶éÒà«ÍÃì¡ÔμàºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹ÍÕ¡ ãËé¶Í´ÍØ»¡Ã³ì·Õè·ÓãËé

àºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹ÍÍ¡ 

äÁèä´éàª×èÍÁμ èÍáºμàμÍÃÕèÀÒÂã¹ àª×èÍÁμ èÍáºμàμÍÃÕè

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ¢Í§ä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡äÁèÍÂÙèã¹ªèÇ§·Õè

ÂÍÁÃÑºä é́ 

»ÃÑºáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒáÅÐªèÇ§¤ÇÒÁäÇ 

ÍØ»¡Ã³ìäÁèä´é è̈ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹

ÃÐËÇèÒ§·Õèä¿¿éÒ´Ñº 

μÃÇ¨ÊÍºÇèÒÍØ»¡Ã³ì·Õè¨Óà»ç¹ äÁèä´é 

μèÍÍÂÙè¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ SURGE ONLY
¶Í´ÊÒÂ¢Í§ÍØ»¡Ã³ì¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ SURGE ONLY 
áÅÐμ èÍà¢éÒ¡ÑºªèÍ§ è̈ÒÂä¿ BATTERY BACKUP

ÍØ»¡Ã³ì·Ó§Ò¹â´Âãªé¾ÅÑ§§Ò¹

áºμàμÍÃÕè ã¹¢³Ð·Õèàª×èÍÁμèÍ¡Ñº

àμ éÒÃÑºä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡ 

»ÅÑê¡¶Ù¡´Ö§ÍÍ¡¨Ò¡àμéÒÃÑºä¿¿éÒ·Õè¼¹Ñ§ àμ éÒÃÑº

ä¿¿éÒ·Õè¼¹Ñ§äÁèÁÕä¿¿éÒ ËÃ×Íà«ÍÃì¡ÔμàºÃ¡à¡ÍÃì

·Ó§Ò¹ 

μÃÇ¨ÊÍºÇèÒä´éàÊÕÂº»ÅÑê¡à¢éÒ¡Ñºàμ éÒÃÑºä¿¿éÒ·Õè¼¹Ñ§ÍÂèÒ§

¶Ù¡μéÍ§  μÃÇ¨ÊÍºÇèÒàμ éÒÃÑºä¿¿éÒ·Õè¼¹Ñ§ä´éÃÑº

¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ é́ÇÂ¡ÒÃÅÍ§μèÍ¡ÑºÍØ»¡Ã³ìª¹Ô´Í×è¹ 

ÍØ»¡Ã³ì¡ÓÅÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÊÍºμ¹àÍ§

â´ÂÍÑμâ¹ÁÑμ Ô 

äÁèμ éÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃã´æ 

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡äÁèÍÂÙèã¹ªèÇ§ 

¤ÇÒÁ¶ÕèäÁèÍÂÙèã¹ªèÇ§ ËÃ×ÍÃÙ»áºº¤Å×è¹äÁè¶Ù¡μ éÍ§ 

»ÃÑºáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒáÅÐªèÇ§¤ÇÒÁäÇ 

ÍØ»¡Ã³ìäÁèÊÒÁÒÃ¶ÊÓÃÍ§ä¿¿éÒä´é

μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤Ò´ËÁÒÂ 

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡äÁèÍÂÙèã¹ªèÇ§ 

¤ÇÒÁ¶ÕèäÁèÍÂÙèã¹ªèÇ§ ËÃ×ÍÃÙ»áºº¤Å×è¹äÁè¶Ù¡μ éÍ§ 

¶Í´ÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ 

BATTERY BACKUP áÅÐμ èÍÍØ»¡Ã³ìà¢éÒ¡Ñº

ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ SURGE ONLY

áºμàμÍÃÕè¨èÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹ËÁ´¡èÍ¹Ë¹éÒ¹Ñé¹à¹×èÍ§

¨Ò¡ä¿ Ñ́º áÅÐÂÑ§äÁèÁÕ¡ÒÃªÒÃì¨¨¹àμ çÁ 

ªÒÃì¨áºμàμÍÃÕèà»ç¹àÇÅÒ 16 ªÑèÇâÁ§ 

áºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ à»ÅÕèÂ¹áºμàμÍÃÕè

ÊÑ−−Ò³ REPLACE BATTERY 
ÊÇèÒ§

áºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ à»ÅÕèÂ¹áºμàμÍÃÕè

ÊÑ−−Ò³ OVERLOAD ÊÇèÒ§ ÍØ»¡Ã³ì·Õèμ èÍÍÂÙè¡Ñºà¤Ã×èÍ§ãªé¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ

ÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãËéä é́ 

¶Í´ÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ 

BATTERY BACKUP áÅÐμ èÍÍØ»¡Ã³ìà¢éÒ¡Ñº

ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ SURGE ONLY

ÊÑ−−Ò³ SYSTEM FAULT ÊÇèÒ§ 

ÊÑ−−Ò³·Ñé§ËÁ´·Õèá¼§´éÒ¹Ë¹éÒ

¡Ð¾ÃÔº

ÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ÀÒÂã¹ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇèÒ¢éÍ¤ÇÒÁá¨é§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÀÒÂã¹¢éÍã´

»ÃÒ¡¯ â´Âà·ÕÂºËÁÒÂàÅ¢·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ LCD ¡Ñº

¢éÍ¤ÇÒÁá¨é§¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ (´Ù ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ÃÐºº) 

áÅÐμ Ô´μ èÍ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ é́Ò¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC

äÁèÁÕ¡ÒÃ è̈ÒÂä¿ã¹ºÒ§ªèÍ§¨èÒÂä¿ ÁÕ¡ÒÃ»Ô´ä¿¢Í§ªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁâ´Âà¨μ¹Ò Â×¹ÂÑ¹ÇèÒÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁμ èÍÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ·Õè¶Ù¡μ éÍ§¡ÑºªèÍ§

è̈ÒÂä¿¤Çº¤ØÁ ¶éÒäÁèμéÍ§¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¹Õé ãËé»Ô´

¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡·Õè»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ

ªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁ

ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ¤Çº¤ØÁäÁèä´é è̈ÒÂä¿ 

áÁéÇèÒÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡¨ÐäÁèÍÂÙèã¹âËÁ´

¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡çμÒÁ

à¡³±ì¢Í§ªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡ÍÒ¨äÁè¶Ù¡μ éÍ§ »ÃÑºà¡³±ì¢Ñé¹μ èÓàÁ×èÍªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡Êè§ÊÑ−−Ò³ä»ÂÑ§

ªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁãËé»Ố Å§
Back-UPS® RS ¡ÒÃμÔ´μÑé§áÅÐ¡ÒÃãªé§Ò¹6



¢éÍÁÙÅ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÅÙ¡¤éÒáÅÐ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÁÕãËé·ÕèàÇçºä«μ ì¢Í§ APC ·Õè www.apc.com

© 2009 American Power Conversion Ê§Ç¹ÅÔ¢ÊÔ· Ô̧ì à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤éÒ¢Í§ APC ·Ñé§ËÁ´à»ç¹¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì

¢éÍÁÙÅ¨Óà¾ÒÐ
t

½èÒÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ·ÑèÇâÅ¡¢Í§ APC

VA 550 VA

âËÅ´ÊÙ§ÊØ´ 330 ÇÑμμ ì

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ»¡μÔ 230 âÇÅμì

ªèÇ§áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒÍÍ¹äÅ¹ì 176 - 282 âÇÅμ ì

ªèÇ§¤ÇÒÁ¶Õè 50/60 Hz + 1 Hz

ÃÙ»¤Å×è¹àÁ×èÍãªéáºμàμÍÃÕè ¤Å×è¹ä«¹ìáºº Step-approximated 

àÇÅÒªÒÃì¨μÒÁ»¡μ Ô 12 ªÑèÇâÁ§ 

àÇÅÒ¶èÒÂâÍ¹ 8 ÁÔÅÅÔÇÔ¹Ò·Õ ÊÙ§ÊØ´

ÍØ³ËÀÙÁÔ¢³Ðãªé§Ò¹ 32° ¶Ö§ 104°F (0° ¶Ö§ 40°C)

ÍØ³ËÀÙÁÔ¢³Ð¨Ñ´à¡çº 23° ¶Ö§ 113°F (-5° ¶Ö§ 45°C)

¹éÓË¹Ñ¡à¤Ã×èÍ§ 14.8 »Í¹ ì́ (6.7 ¡¡.)

ÊèÇ¹μ Ô´μ èÍ USB

¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐàÀ· EMI CE, C-Tick, KETI

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, 

TISI

½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ é́Ò¹à·¤¹Ô¤ http://www.apc.com/support

ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çμ http://www.apc.com

·ÑèÇâÅ¡ +1 800 555 2725

ºÃÔ¡ÒÃ

¶éÒ Back-UPS ¶Ù¡Êè§¶Ö§¤Ø³â´ÂÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ â»Ã´á¨é§á¡è¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ

¢¹Êè§

¶éÒ Back-UPS μéÍ§ÁÕ¡ÒÃ«èÍÁºÓÃØ§ â»Ã´ÍÂèÒÊè§¤×¹ãËé¡Ñºμ ÑÇá·¹

¨ÓË¹èÒÂ 

1.ÍèÒ¹ËÑÇ¢éÍ¡ÒÃá¡éä¢»Ñ−ËÒ à¾×èÍá¡éä¢»Ñ−ËÒ·Õè¾ººèÍÂ 

2.¶éÒ»Ñ−ËÒÂÑ§¤§ÍÂÙè â»Ã´ä»·Õè http://www.apc.com/support/

3.¶éÒÂÑ§äÁèÊÒÁÒÃ¶á¡éä¢»Ñ−ËÒä´é â»Ã´μÔ´μèÍ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ é́Ò¹à·¤¹Ô¤

¢Í§ APC

â»Ã´àμÃÕÂÁËÁÒÂàÅ¢ÃØè¹ ËÁÒÂàÅ¢¼ÅÔμÀÑ³±ì áÅÐÇÑ¹·Õè«×éÍ Back-UPS 

äÇéãËé¾ÃéÍÁ  àμÃÕÂÁ·Õè¨Ðá¡éä¢»Ñ−ËÒä»¾ÃéÍÁ¡ÑºμÑÇá·¹½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ

´éÒ¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC  ¶éÒäÁè»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨ APC ¨ÐÍÍ¡ËÁÒÂàÅ¢

Í¹ØÁÑμÔ¡ÒÃÊè§¤×¹ÊÔ¹¤éÒ (RMA) áÅÐ·ÕèÍÂÙèÊÓËÃÑº¨Ñ´Êè§ 

¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹

¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÁÒμÃ°Ò¹¤ÃÍº¤ÅØÁÃÐÂÐàÇÅÒÊÒÁ (3) »Õ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õè

«×éÍã¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÂØâÃ»  ÊÓËÃÑºÀÙÁÔÀÒ¤Í×è¹æ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹

ÁÒμÃ°Ò¹¤×ÍÊÍ§ (2) »Õ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õè«×éÍ  ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÒμÃ°Ò¹¢Í§ APC 

¤×Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·´á·¹ÍØ»¡Ã³ìà´ÔÁ é́ÇÂÍØ»¡Ã³ì·Õè»ÃÑºÊÀÒ¾áÅéÇ

¨Ò¡âÃ§§Ò¹  ÅÙ¡¤éÒ·Õè»ÃÐÊ§¤ì¨ÐÃÑºÍØ»¡Ã³ì´Ñé§à ỐÁà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡ÓË¹´

»éÒÂ¡Ó¡ÑºÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìáÅÐ¡ÓË¹´¡ÒÃ¤èÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò ¨ÐμéÍ§ÃÐºØ¤ÇÒÁ

»ÃÐÊ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇàÁ×èÍμÔ´μèÍμÑÇá·¹½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ´éÒ¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC ã¹

¤ÃÑé§áÃ¡ APC ¨ÐÊè§ÍØ»¡Ã³ì·´á·¹ãËéàÁ×èÍá¼¹¡«èÍÁºÓÃØ§ä´éÃÑº

ÍØ»¡Ã³ì·Õèº¡¾ÃèÍ§ ËÃ×ÍÊè§ÍØ»¡Ã³ì·´á·¹ãËéã¹àÇÅÒà´ÕÑÂÇ¡Ñ¹ ËÒ¡

ä´éÃÑºËÁÒÂàÅ¢ºÑμÃà¤Ã Ốμ·Õè¶Ù¡μéÍ§  ÅÙ¡¤éÒ¨ÐμéÍ§ªÓÃÐ¤èÒãªé¨èÒÂã¹

¡ÒÃÊè§ÍØ»¡Ã³ìãËé¡Ñº APC APC ¨ÐªÓÃÐ¤èÒ¢¹Êè§·Ò§º¡à¾×èÍÊè§

ÍØ»¡Ã³ì·´á·¹ãËé¡ÑºÅÙ¡¤éÒ
¢Í§ American Power Conversion à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤éÒÍ×è¹æ à»ç¹¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì¢Í§¼Ùé·Õèà»ç¹à¨éÒ¢Í§
990-3591
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	ข้อมูลจำเพาะ
	ถ้า Back-UPS ถูกส่งถึงคุณโดยมีความเสียหาย โปรดแจ้งแก่ผู้ให้บริการขนส่ง
	ถ้า Back-UPS ต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดอย่าส่งคืนให้กับตัวแทนจำหน่าย
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