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Back-UPS Pro 1200/1500 230V 
¡ÒÃμÔ´μÑé§áÅÐ¡ÒÃãªé§Ò¹

ÊèÇ¹»ÃÐ¡Íº ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
àª×èÍÁμèÍáºμàμÍÃÕè

μÔ´μ Ñé§«Í¿μìáÇÃì PowerChute® Personal Edition

«Í¿μ ìáÇÃì APC PowerChute Personal Edition ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμÔã¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ä¿ÅìáÅÐ»Ô´ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìã¹¡Ã³Õ·Õèä¿¿éÒ Ñ́º 

ãªéÊÒÂ·ÕèÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº Back-UPS à¾×èÍàª×èÍÁμ èÍ¾ÍÃìμ¢éÍÁÙÅ·Õè Back-UPS à¢éÒ¡Ñº¾ÍÃìμ USB ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì ãÊèá¼è¹«Õ Ṍã¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì 

áÅÐ» Ô̄ºÑμ ÔμÒÁ¤Óá¹Ð¹Óº¹Ë¹éÒ¨Í

â»Ã´ÍÂèÒμ Ô´μÑé§ Back-UPS ã¹·Õè«Öè§¶Ù¡áÊ§á´´ 

ÁÕ¤ÇÒÁÃéÍ¹ÊÙ§ ÁÕ¤ÇÒÁª×é¹ ËÃ×ÍÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¢Í§àËÅÇ
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Back-UPS Pro 1200 & 1500 230 V ¡ÒÃμ Ô´μ Ñé§áÅÐ¡ÒÃãªé§Ò¹2

ªèÍ§áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§áÅÐªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒ»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ 

àÁ×èÍ Back-UPS ä´éÃÑº¡ÃÐáÊä¿¿éÒà¢éÒ ªèÍ§áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§¾ÃéÍÁ¡ÒÃ

»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡¨Ð¨èÒÂä¿ãËé¡ÑºÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμ èÍ ÃÐËÇèÒ§ä¿¿éÒ´Ñº

ËÃ×ÍàÁ×èÍà¡Ô´»Ñ−ËÒ¡Ñºä¿¿éÒ ªèÍ§¨èÒÂä¿áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§¨ÐÃÑº¾ÅÑ§§Ò¹

ä¿¿éÒ¨Ò¡ Back-UPS ã¹àÇÅÒ·Õè¨Ó¡Ñ´ 

àª×èÍÁμ èÍÍØ»¡Ã³ìμ èÒ§æ àªè¹ à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾ì à¤Ã×èÍ§â·ÃÊÒÃ Êá¡¹à¹ÍÃì ËÃ×Í

ÍØ»¡Ã³ìμèÍ¾èÇ§Í×è¹æ ·ÕèäÁèμ éÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§à¢éÒ¡ÑºªèÍ§

μ èÍ»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡à·èÒ¹Ñé¹ ªèÍ§μ èÍ¹Õé¨Ð»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡μÅÍ´àÇÅÒ 

áÁéÇèÒ Back-UPS ¨Ð»Ô´ÍÂÙè¡çμÒÁ 

ªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡áÅÐªèÍ§ è̈ÒÂä¿¤Çº¤ØÁ

à¾×èÍ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ àÁ×èÍÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμ èÍ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡à¢éÒÊÙèâËÁ´

¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍâËÁ´Êáμ¹´ìºÒÂ ËÃ×Í»Ô´à¤Ã×èÍ§ ÍØ»¡Ã³ì¤Çº¤ØÁ¡ç¨Ð´Ñº

Å§´éÇÂàªè¹¡Ñ¹ 

àª×èÍÁμ èÍÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡ àªè¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìà´Ê¡ì·çÍ»ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÃÑºÊÑ−−Ò³

àÊÕÂ§/ÀÒ¾à¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡ μ èÍÍØ»¡Ã³ìμèÍ¾èÇ§ àªè¹ à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾ì ÅÓâ¾§ 

ËÃ×ÍÊá¡¹à¹ÍÃìà¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁ 

 ¾ÍÃìμ USB áÅÐ¾ÍÃìμ¢éÍÁÙÅÍ¹Ø¡ÃÁ ¶éÒμéÍ§¡ÒÃãªé PowerChute Personal Edition â»Ã´μèÍÊÒÂ«ÕàÃÕÂÅËÃ×ÍÊÒÂ USB

 ÊÒÂâ·ÃÈÑ¾·ì¾ÍÃìμ»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ μ èÍÊÒÂâ·ÃÈÑ¾·ìà¢éÒ¡Ñº¾ÍÃìμ IN áÅÐμ èÍâÁà ḉÁà¢éÒ¡Ñº¾ÍÃìμ OUT

 Ê¡ÃÙÅ§¡ÃÒÇ´ì μ èÍÊÒÂ¡ÃÒÇ´ì¢Í§ÍØ»¡Ã³ì»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡àÊÃÔÁ àªè¹ à¤Ã×èÍ§»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡¢Í§à¤Ã×Í¢èÒÂáÅÐÊÒÂ¢éÍÁÙÅ

 ªèÍ§ è̈ÒÂä¿»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ 

¤Çº¤ØÁâ´ÂªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡

ªèÍ§¨èÒÂä¿àËÅèÒ¹ÕéÁÕ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ áÅÐ¨Ðμ Ñ´ä¿¿éÒÃÐËÇèÒ§·Õèä¿´Ñº ËÃ×Í¶éÒÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡à¢éÒÊÙèâËÁ´

¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍâËÁ´Êáμ¹ ì́ºÒÂ

 ªèÍ§ è̈ÒÂä¿·Õè»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ ªèÍ§μ èÍ¹Õé¨Ð»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡μÅÍ´àÇÅÒ áÁéÇèÒ Back-UPS ¨Ð»Ô´ÍÂÙè¡çμÒÁ àª×èÍÁμèÍÍØ»¡Ã³ìàªè¹à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾ìáÅÐ

Êá¡¹à¹ÍÃì «Öè§äÁèμ éÍ§¡ÒÃ¡ÒÃÊÓÃÍ§¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡áºμàμÍÃÕè

 ªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒ¡ÃÐáÊÊÅÑº μ èÍÍØ»¡Ã³ìà¢éÒ¡ÑºáËÅè§¨èÒÂä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡ ãªéÊÒÂä¿·ÕèãËéÁÒ

 ªèÍ§ è̈ÒÂä¿áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§¾ÃéÍÁ

¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡

ÃÐËÇèÒ§ä¿¿éÒ Ñ́ºËÃ×ÍàÁ×èÍà¡Ô´»Ñ−ËÒ¡Ñºä¿¿éÒ ªèÍ§¨èÒÂä¿áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§¨ÐÃÑº¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ¨Ò¡ Back-UPS ã¹àÇÅÒ

·Õè¨Ó¡Ñ´ μ èÍÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ− àªè¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìà´Ê¡ì·çÍ» ¨ÍÀÒ¾¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì âÁà ḉÁ ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ

ÊÓ¤Ñ−μèÍ¢éÍÁÙÅ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¹Õé

 ªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒáºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§¾ÃéÍÁ

¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ ¤Çº¤ØÁâ´Â

ªèÍ§ è̈ÒÂä¿ËÅÑ¡

ªèÍ§¨èÒÂä¿àËÅèÒ¹Õé¨Ð¨èÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕèãËé¡ÑºÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμ èÍ¢³Ð·Õèä¿¿éÒ´Ñº ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ·Õè¨èÒÂä»ÂÑ§

ªèÍ§àËÅèÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡μÑ´ ¶éÒÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡à¢éÒÊÙèâËÁ´¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍÊáμ¹ ì́ºÒÂ μèÍÍØ»¡Ã³ìàªè¹ ¨ÍÀÒ¾¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì

à¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿àËÅèÒ¹Õé

 ªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡ μ èÍÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡à¢éÒ¡ÑºªèÍ§¹Õé ã¹¡Ã³ÕÊèÇ¹ãË−è¨Ðãªé¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìËÅÑ¡

 ªèÍ§μèÍªØ´áºμàμÍÃÕèÀÒÂ¹Í¡ (à©¾ÒÐ 

BR1500GI)

μ èÍáºμàμÍÃÕèÀÒÂ¹Í¡à¾×èÍãËé¾ÅÑ§§Ò¹ÊÓÃÍ§áºμàμÍÃÕèà¾ÔèÁàμ ÔÁ (à©¾ÒÐ Back-UPS Pro 1500)

 In & Out ¾ÍÃìμÍÕà¸ÍÃìà¹çμ»éÍ§¡Ñ¹

ä¿¡ÃÐªÒ¡

ãªéÊÒÂÍÕà¸ÍÃìà¹çμà¾×èÍàª×èÍÁμèÍà¤àºÔÅâÁà ḉÁà¢éÒ¡Ñº¾ÍÃìμ IN áÅÐμ èÍ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìà¢éÒ¡Ñº¾ÍÃìμ OUT
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âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹

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§Ò¹ËÃ×ÍâËÁ´Êáμ¹´ìºÒÂ ËÃ×Í»Ô´à¤Ã×èÍ§ ÍØ»¡Ã³ì¤Çº¤ØÁ¡ç¨Ð»Ô´Å§

´éÇÂàªè¹¡Ñ¹ à¾×èÍ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹

à»Ô´ãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹. ¡´»ØèÁ MUTE áÅÐ DISPLAY ¤éÒ§äÇé¾ÃéÍÁ¡Ñ¹à»ç¹àÇÅÒÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ ÍØ»¡Ã³ì¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍáÊ´§ÇèÒ¡ÓÅÑ§

à»Ô´ãªé¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¹Õé äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé·Õè¨ÍáÊ´§¼Å¨ÐÊÇèÒ§

»Ô´¤Ø³ÊÁºÑμÔ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹. ¡´»ØèÁ MUTE áÅÐ DISPLAY ¤éÒ§äÇé¾ÃéÍÁ¡Ñ¹à»ç¹àÇÅÒÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍáÊ´§ÇèÒ¡ÓÅÑ§»Ô´ãªé

¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¹Õé äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé·Õè¨ÍáÊ´§¼Å¨Ð´ÑºÅ§

¡ÒÃμÑé§¤èÒà¡³±ì. »ÃÔÁÒ³¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÍØ»¡Ã³ìãªéã¹âËÁ´¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍÊáμ¹ ì́ºÒÂ¹Ñé¹áμ¡μèÒ§¡Ñ¹ä»ã¹ÍØ»¡Ã³ìáμèÅÐª¹Ô´ ¤Ø³ÍÒ¨¨Óà»ç¹μéÍ§»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§áÅÐ Back-UPS Êè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹ÊÒÁ¤ÃÑé§

3. ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐÃÑºÃÙéà¡³±ì¢Ñé¹μèÓ¢Í§ÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡ áÅÐºÑ¹·Ö¡äÇéà»ç¹¡ÒÃμ Ñé§¤èÒà¡³±ìãËÁè

¨ÍáÊ´§¼Å»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹

¨ÍáÊ´§¼Å¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶¡ÓË¹´¤èÒãËéÊÇèÒ§μÅÍ´àÇÅÒ ËÃ×Í¶éÒμ éÍ§¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶¡ÓË¹´ãËéÁ×´Å§ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèäÁèä´éãªé§Ò¹à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§

1. âËÁ´àμçÁàÇÅÒ: ¡´»ØèÁ DISPLAY ¤éÒ§äÇéÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ ¨ÍáÊ´§¼Å¨ÐÊÇèÒ§áÅÐ Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´àμçÁàÇÅÒ 

2. âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹: ¡´»ØèÁ DISPLAY ¤éÒ§äÇéÊÍ§ÇÔ¹Ò·Õ ¨ÍáÊ´§¼Å¨ÐÁ×´Å§áÅÐ Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ã¹âËÁ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 

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

¤ÇÒÁäÇ¢Í§ÍØ»¡Ã³ì

»ÃÑº¤ÇÒÁäÇ¢Í§ Back-UPS à¾×èÍ¤Çº¤ØÁÇèÒàÁ×èÍã´ÍØ»¡Ã³ì¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»ãªé¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕè ¶éÒÁÕ¤ÇÒÁäÇÊÙ§ ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»ãªé¾ÅÑ§§Ò¹

áºμàμÍÃÕèºèÍÂÂÔè§¢Öé¹ 

1. μÃÇ¨ÊÍºÇèÒ Back-UPS μèÍÍÂÙè¡ÑºàμéÒÃÑºä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡ áμè»Ô´à¤Ã×èÍ§ÍÂÙè

2. ¡´»ØèÁ à »Ô´/»Ô´ ¤éÒ§äÇéà»ç¹àÇÅÒË¡ÇÔ¹Ò·Õ á¶º ¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§áºμà μÍÃÕè  ¨Ð¡Ð¾ÃÔº áÊ´§ÇèÒ Back-UPS ÍÂÙèã¹âËÁ´μÑé§â»Ãá¡ÃÁ

3. ¡´»ØèÁ à »Ô´/»Ô´ ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍàÅ×èÍ¹ Ù́μÑÇàÅ×Í¡àÁ¹Ù ËÂØ´·Õè¤ÇÒÁäÇ·Õèμ éÍ§¡ÒÃàÅ×Í¡ ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃàÅ×Í¡

¤ÇÒÁäÇμèÓ ¤ÇÒÁäÇ»Ò¹¡ÅÒ§ (¤èÒàÃÔèÁμ é¹) ¤ÇÒÁäÇÊÙ§

156-300 Vac 176-294 Vac 176-288 Vac

áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒμ èÓËÃ×ÍÊÙ§ÁÒ¡ (äÁèá¹Ð¹Ó

ÊÓËÃÑºâËÅ´¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì)

Back-UPS ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»ãªé¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡

áºμàμÍÃÕèºèÍÂ

ÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμèÍÁÕ¤ÇÒÁäÇμèÍáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒ·Õè

à¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍÅ´Å§



»ØèÁ¢Í§á¼§ é́Ò¹Ë¹éÒáÅÐ¨ÍáÊ´§¼Å
Back-UPS Pro 1200 & 1500 230 V ¡ÒÃμ Ô´μ Ñé§áÅÐ¡ÒÃãªé§Ò¹4

ãªé»ØèÁÊÒÁ»ØèÁ·Õèá¼§ é́Ò¹Ë¹éÒ¢Í§ Back-UPS áÅÐ¨ÍáÊ´§¼Åà¾×èÍ¡ÓË¹´¤èÒ Back-UPS

á¼§ é́Ò¹Ë¹éÒ

 »ØèÁ»Ô´àÊÕÂ§

 »ØèÁà»Ô´/»Ô´

 »ØèÁáÊ´§¼Å

 ÊèÇ¹μ Ô´μ èÍ¢Í§¨ÍáÊ´§¼Å

ÍÍ¹äÅ¹ì—Back-UPS ¡ÓÅÑ§ è̈ÒÂä¿·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºÊÀÒ¾ãËé¡ÑºÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμèÍ

»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹—ªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡áÅÐªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁ·Ó§Ò¹ â´Â»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹àÁ×èÍÍØ»¡Ã³ìËÅÑ¡ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ËÃ×ÍÍÂÙèã¹âËÁ´Êáμ¹´ìºÒÂ

¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§âËÅ´—âËÅ´¨ÐáÊ´§ é́ÇÂ¨Ó¹Ç¹ªèÍ§·ÕèÊÇèÒ§ μÑé§áμèË¹Öè§¶Ö§ËéÒ áμèÅÐá¶º¨Ðà·èÒ¡ÑºâËÅ´ 20%

»ÃÐ Ø̈áºμàμÍÃÕè—ÃÐ Ñ́º»ÃÐ¨Ø¢Í§áºμàμÍÃÕè¨ÐáÊ´§à»ç¹¨Ó¹Ç¹ªèÍ§·ÕèÊÇèÒ§ àÁ×èÍÊÇèÒ§·Ñé§ËéÒªèÍ§ áÊ´§ÇèÒ Back-UPS ÁÕ¡ÒÃªÒÃì¨»ÃÐ¨Ø¨¹àμçÁ 

àÁ×èÍÊÇèÒ§à¾ÕÂ§Ë¹Öè§ªèÍ§ áÊ´§ÇèÒ Back-UPS ãªé¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§áºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´áÅéÇ ÊÑ−−Ò³¨Ð¡Ð¾ÃÔºáÅÐÍØ»¡Ã³ì Back-UPS 

¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹ÍÂèÒ§μ èÍà¹×èÍ§

âÍàÇÍÃìâËÅ´—¤ÇÒÁμéÍ§¡ÒÃãªé¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ¨Ò¡âËÅ´à¡Ô¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ Back-UPS

àËμØ¡ÒÃ³ì—μÑÇ¹ÑºàËμØ¡ÒÃ³ì¨ÐáÊ´§¨Ó¹Ç¹àËμ Ø¡ÒÃ³ì·Õèà¡Ô´¢Öé¹áÅÐ·ÓãËé Back-UPS à»ÅÕèÂ¹ä»ãªéáºμàμÍÃÕè

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒÍÑμâ¹ÁÑμ Ô—ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ÊÒÁÒÃ¶ª´àªÂáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒÊÙ§ËÃ×ÍμèÓä´é

àÁ×èÍÊÇèÒ§ ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¡ÓÅÑ§ª´àªÂáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒÍÔ¹¾ØμμèÓ

àÁ×èÍÊÇèÒ§ ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¡ÓÅÑ§ª´àªÂáÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒÍÔ¹¾ØμÊÙ§

áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒ

áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒÍÍ¡

ÃÐººÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´—ÃÐººÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ ËÁÒÂàÅ¢¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¨ÐÊÇèÒ§ã¹ÊèÇ¹μÔ´μèÍ¢Í§¨ÍáÊ´§¼Å ´Ù·Õè “¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ÃÐºº” ã¹Ë¹éÒ 5

»Ô´àÊÕÂ§—¶éÒàÊé¹·Õè¾Ò´¼èÒ¹äÍ¤Í¹ÃÙ»ÅÓâ¾§ÊÇèÒ§ áÊ´§ÇèÒàÊÕÂ§àμ×Í¹¶Ù¡»Ô´

à»ÅÕèÂ¹áºμàμÍÃÕè—äÁèä é́àª×èÍÁμ èÍáºμàμÍÃÕèËÃ×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

bu
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àÊÕÂ§àμ×Í¹

äÍ¤Í¹àμ ×Í¹

¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ÃÐºº

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐáÊ´§¢éÍ¤ÇÒÁá¨é§¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ 

àÊÕÂ§àμ ×Í¹ÊÕè¤ÃÑé§·Ø¡ 30 ÇÔ¹Ò·Õ Back-UPS ·Ó§Ò¹â´ÂãªéáºμàμÍÃÕè ¤Ø³¤ÇÃºÑ¹·Ö¡§Ò¹·Õè¡ÓÅÑ§·ÓÍÂÙè

àÊÕÂ§àμ ×Í¹μ èÍà¹×èÍ§ áºμàμÍÃÕèμ èÓáÅÐàÇÅÒ·Ó§Ò¹¢Í§áºμàμÍÃÕèàËÅ×Í¹éÍÂ ºÑ¹·Ö¡§Ò¹·Õè·ÓÍÂÙè·Ñ¹·Õ ÍÍ¡¨Ò¡áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹·Õèà»Ô´áÅÐ»Ô´ÃÐºº»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ

àÊÕÂ§àμ ×Í¹ÂÒÇμèÍà¹×èÍ§ àÍÒμì¾ØμáºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§âÍàÇÍÃìâËÅ´ 

àÊÕÂ§ Ñ́§ÊÑé¹æ 1 ¹Ò·Õ·Ø¡ 5 ªÑèÇâÁ§ áºμàμÍÃÕèäÁè¼èÒ¹¡ÒÃ·´ÊÍºÇÔ¹Ô¨©ÑÂáÅÐ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·´á·¹

¶éÒäÍ¤Í¹àËÅèÒ¹ÕéÊÇèÒ§... ÍÒ¨ÁÕ»Ñ−ËÒ

Back-UPS ·Ó§Ò¹â´Âãªéä¿¿éÒ¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ áμèÁÕ¡ÒÃâÍàÇÍÃìâËÅ´ ¶Í´ÊÒÂ¢Í§ÊÔè§·Õèàª×èÍÁμ èÍÍÂÙè¡Ñº Back-UPS ÍÍ¡

Ë¹Öè§ª¹Ô´ ¶éÒäÍ¤Í¹âÍàÇÍÃìâËÅ´ËÂØ´¡Ð¾ÃÔº áÊ´§ÇèÒ Back-UPS äÁèÍÂÙèã¹Ê¶Ò¹ÐâÍàÇÍÃìâËÅ´áÅÐ¨Ð·Ó§Ò¹μ èÍä»μÒÁ»¡μÔ

Back-UPS ·Ó§Ò¹â´Âãªéä¿¿éÒ¨Ò¡áºμàμÍÃÕè áμ èÁÕ¡ÒÃâÍàÇÍÃìâËÅ´ ¶Í´ÊÒÂ¢Í§ÊÔè§·Õèàª×èÍÁμèÍÍÂÙè¡Ñº Back-UPS ÍÍ¡Ë¹Öè§ª¹Ô´ 

¶éÒäÍ¤Í¹âÍàÇÍÃìâËÅ´ËÂØ´¡Ð¾ÃÔº áÊ´§ÇèÒ Back-UPS äÁèÍÂÙèã¹Ê¶Ò¹ÐâÍàÇÍÃìâËÅ´áÅÐ¨Ð·Ó§Ò¹μèÍä»μÒÁ»¡μ Ô

Back-UPS ·Ó§Ò¹â´Âãªéä¿¿éÒ¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ áμèáºμàμÍÃÕèäÁèä é́·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§¶Ù¡μ éÍ§ μ Ô´μèÍ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ¢Í§ APC à¾×èÍ

ÊÑè§áºμàμÍÃÕè·´á·¹ Ù́·Õè “Replacement Battery” on page 8

Back-UPS ·Ó§Ò¹â´Âãªé¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕè áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹áºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´ »Ô´ÍØ»¡Ã³ì·Õèàª×èÍÁμèÍÍÂÙè·Ñé§ËÁ´ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹

¡ÒÃÊÙ−àÊÕÂ¢éÍÁÙÅ·ÕèÂÑ§äÁèä´éºÑ¹·Ö¡ àÁ×èÍ·Óä é́ ãËéμ èÍ Back-UPS à¢éÒ¡ÑºáËÅè§¨èÒÂä¿¿éÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤à¾×èÍªÒÃì¨áºμàμÍÃÕè

F01 âÍàÇÍÃìâËÅ´¢³ÐãªéáºμàμÍÃÕè »Ô´ Back-UPS μÑ´¡ÒÃàª×èÍÁμèÍÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿

·ÕèãªéáºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§ áÅÐà»Ô´ Back-UPS

F02 ¡ÒÃ¨èÒÂä¿ÍÍ¡ªçÍμàÁ×èÍãªéáºμàμÍÃÕè »Ô´ Back-UPS μÑ´¡ÒÃàª×èÍÁμèÍÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿

·ÕèãªéáºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§ áÅÐà»Ô´ Back-UPS

F03 âÍàÇÍÃìâËÅ´ Xcap 

¢³ÐãªéáºμàμÍÃÕè

¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ F03-F09 äÁèÊÒÁÒÃ¶á¡éä¢â´Â¼Ùéãªé â»Ã´μÔ´μ èÍ½èÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

é́Ò¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC à¾×èÍ¢ÍÃÑº¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í

F04 á¤ÅÁ»ìªçÍμ

F05 ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¡ÒÃªÒÃì¨

F06 ¡ÒÃàª×èÍÁÃÕàÅÂì

F07 ÍØ³ËÀÙÁÔ

F08 ¾Ñ´ÅÁ¼Ô´»¡μ Ô

F09 ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ÀÒÂã¹

b
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¡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 é́ ÍØ»¡Ã³ì 

Back-UPS ¨Ðãªé¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒ¨Ò¡áºμàμÍÃÕè

»Ô´
2 à»Ô´

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS äÁèä é́ÃÑº¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒà¢éÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ áμèãËé¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹

ä¿¿éÒ¡ÃÐªÒ¡

¨ÍáÊ´§¼Å

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

âËÁ´àμçÁàÇÅÒ/»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 2 à»Ô´ ¨Í LCD ¨ÐÊÇèÒ§áÅÐ Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹âËÁ´àμçÁàÇÅÒ ¨Í LCD 

¨ÐÁ×´Å§áÅÐ Back-UPS ¨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©¾ÒÐàËμØ¡ÒÃ³ì
0.2 à»Ô´

»Ô´àÊÕÂ§àμ×Í¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡àËμØ¡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 Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹

Ë¹Öè§¤ÃÑé§ ¡ÒÃ»Ô´àÊÕÂ§¨ÐäÁè·Ó§Ò¹Â¡àÇé¹¡Ã³ÕÑ·Õè Back-UPS ·Ó§Ò¹â´Âãªé¡ÓÅÑ§

ä¿¿éÒ¨Ò¡áºμàμÍÃÕè

¤ÇÒÁäÇ 6 »Ô´ äÍ¤Í¹¤ÇÒÁ Ø̈¢Í§âËÅ´¨Ð¡Ð¾ÃÔº áÊ´§ÇèÒÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ÍÂÙèã¹âËÁ´μ Ñé§

â»Ãá¡ÃÁ ãªé»ØèÁ à »Ô´/»Ô´ à¾×èÍàÅ×èÍ¹¨Ò¡μ èÓ »Ò¹¡ÅÒ§ áÅÐÊÙ§ ËÂØ´·Õè¤ÇÒÁäÇ·ÕèμéÍ§¡ÒÃ 

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃàÅ×Í¡ ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ ¡ÒÃ¡ÓË¹´¤èÒ

à»Ô´/»Ô´ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ

ËÅÑ¡/¤Çº¤ØÁ
2 à»Ô´ äÍ¤Í¹ÃÙ»ãºäÁé¨Ð Ñ́ºÅ§ áÊ´§ÇèÒ¤Ø³ÊÁºÑμ ÔªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡¶Ù¡»Ô´ ËÃ×ÍÊè§¢Öé¹à¾×èÍ

áÊ´§ÇèÒ¤Ø³ÊÁºÑμÔªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡à»Ô´ãªé§Ò¹ ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¨ÐÊè§àÊÕÂ§àμ×Í¹

Ë¹Öè§¤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·Õèμ èÍà¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒËÅÑ¡¤ÇÃ»Ô´ÍÂÙè ËÃ×ÍÍÂÙèã¹

âËÁ´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 é́ÇÂμ¹àÍ§)
6 à»Ô´ Back-UPS ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÊÍºáºμàμÍÃÕèÀÒÂã¹ ËÁÒÂàËμØ: ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¹Õéà¡Ô´¢Öé¹

â´ÂÍÑμâ¹ÁÑμÔàÁ×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§ Back-UPS

ÃÕà«çμàËμ Ø¡ÒÃ³ì
0.2 à»Ô´

àÁ×èÍË¹éÒ¨ÍàËμØ¡ÒÃ³ì»ÃÒ¡¯ ãËé¡´ DISPLAY ¤éÒ§äÇéáÅÐ¡´»ØèÁ à »Ô´/»Ô´ à¾×èÍÅéÒ§¢éÍÁÙÅ

μÑÇ¹ÑºàËμØ¡ÒÃ³ì¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§ä¿¿éÒ

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

áÅÐ¡ÅÑºÊÙèÊ¶Ò¹ÐÊáμ¹´ìºÒÂ
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»Ñ−ËÒ ÊÒàËμ Ø·Õèà»ç¹ä»ä é́ ¡ÒÃá¡éä¢

äÁèÊÒÁÒÃ¶à»Ô´à¤Ã×èÍ§ Back-UPS ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS äÁèä´éàª×èÍÁμ èÍ¡ÑºáËÅè§¨èÒÂä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡ μÃÇ¨ÊÍºÇèÒÍØ»¡Ã³ì Back-UPS àª×èÍÁμ èÍ¡Ñºàμ éÒÃÑºä¿¿éÒ¡ÃÐáÊÊÅÑº

ÍÂèÒ§àËÁÒÐÊÁ

à«ÍÃì¡ÔμàºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹ μ Ñ´¡ÒÃàª×èÍÁμ èÍÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡¨Ò¡ Back-UPS ÃÕà«çμà«ÍÃì¡Ôμ

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

àºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹ÍÕ¡ ãËé¶Í´ÍØ»¡Ã³ì·Õè·ÓãËéàºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹ÍÍ¡

äÁèä é́àª×èÍÁμ èÍáºμàμÍÃÕèÀÒÂã¹ àª×èÍÁμèÍáºμàμÍÃÕè

áÃ§´Ñ¹ä¿¿éÒà¢éÒ¢Í§ä¿¿éÒÀÒÂ¹Í¡äÁèÍÂÙèã¹ªèÇ§·ÕèÂÍÁÃÑºä é́ »ÃÑºáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒáÅÐªèÇ§¤ÇÒÁäÇ

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS äÁèä é́¨èÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹

ÃÐËÇèÒ§·Õèä¿¿éÒ Ñ́º

μÃÇ¨ÊÍºÇèÒÍØ»¡Ã³ì·Õè¨Óà»ç¹ äÁèä é́ μ èÍÍÂÙè¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ 

»é Í§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡

¶Í´ÊÒÂ¢Í§ÍØ»¡Ã³ì¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ »é Í§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡ áÅÐμ èÍà¢éÒ

¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿áºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ·Ó§Ò¹â´Âãªé¾ÅÑ§§Ò¹

áºμàμÍÃÕè ã¹¢³Ð·Õèàª×èÍÁμ èÍ¡ÑºàμéÒÃÑºä¿¿éÒ

ÀÒÂ¹Í¡

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

ËÃ×Íà«ÍÃì¡ÔμàºÃ¡à¡ÍÃì·Ó§Ò¹

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

μÃÇ¨ÊÍºÇèÒàμéÒÃÑºä¿¿éÒ·Õè¼¹Ñ§ä é́ÃÑº¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒ 

´éÇÂ¡ÒÃÅÍ§μèÍ¡ÑºÍØ»¡Ã³ìª¹Ô´Í×è¹

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS ¡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§ Ñ́¹ä¿¿éÒáÅÐªèÇ§¤ÇÒÁäÇ

ÍØ»¡Ã³ì Back-UPS äÁèÊÒÁÒÃ¶ÊÓÃÍ§ä¿¿éÒ

ä´éμÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤Ò´ËÁÒÂ

ªèÍ§¨èÒÂä¿ÊÓÃÍ§áºμàμÍÃÕèÍÒ¨ÁÕâËÅ´àμ çÁËÃ×ÍäÁèàËÁÒÐÊÁ ¶Í´ÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡¨Ò¡ªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒáºμàμÍÃÕèÊÓÃÍ§ 

áÅÐμèÍÍØ»¡Ã³ìà¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ »é Í§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡

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 à »ÅÕè Â¹áºμà μÍÃÕè  ÊÇèÒ§ áºμàμÍÃÕèã¡ÅéËÁ´ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ à»ÅÕèÂ¹áºμàμÍÃÕè

ÊÑ−−Ò³ âÍà ÇÍÃì âËÅ´ ÊÇèÒ§ ÍØ»¡Ã³ì·ÕèμèÍÍÂÙè¡Ñºà¤Ã×èÍ§ Back-UPS 

ãªé¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿éÒÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãËéä é́

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

ÍØ»¡Ã³ìà¢éÒ¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¿éÒ »é Í§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐªÒ¡

ÊÑ−−Ò³ ÃÐººÁÕ¢é Í¼Ô´¾ÅÒ´ ÊÇèÒ§ 

ÊÑ−−Ò³·Ñé§ËÁ´·Õèá¼§´éÒ¹Ë¹éÒ¡Ð¾ÃÔº

ÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ÀÒÂã¹ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇèÒ¢éÍ¤ÇÒÁá é̈§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÀÒÂã¹¢éÍã´»ÃÒ¡¯ â´Âà·ÕÂº

ËÁÒÂàÅ¢·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ LCD ¡Ñº¢éÍ¤ÇÒÁá é̈§¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ ( Ù́ ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´

¢Í§ÃÐºº) áÅÐμ Ô´μèÍ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ´éÒ¹à·¤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¡μéÍ§¡ÑºªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁ ¶éÒ

äÁèμ éÍ§¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¹Õé ãËé»Ô´¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ªèÍ§¨èÒÂä¿ËÅÑ¡·Õè

»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐªèÍ§¨èÒÂä¿¤Çº¤ØÁ

ªèÍ§ è̈ÒÂä¿¿éÒ¤Çº¤ØÁäÁèä é́¨èÒÂä¿ áÁéÇèÒÍØ»¡Ã³ì

ËÅÑ¡¨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¤ØÁ

ãËé»Ô´Å§
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¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹

¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÁÒμÃ°Ò¹¤ÃÍº¤ÅØÁÃÐÂÐàÇÅÒÊÒÁ (3) »Õ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õè«×éÍã¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÂØâÃ» ÊÓËÃÑºÀÙÁÔÀÒ¤Í×è¹æ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÁÒμÃ°Ò¹¤×ÍÊÍ§ (2) »Õ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õè«×éÍ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÒμÃ°Ò¹¢Í§ APC ¤×Í

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·´á·¹ÍØ»¡Ã³ìà´ÔÁ´éÇÂÍØ»¡Ã³ì·Õè»ÃÑºÊÀÒ¾áÅéÇ¨Ò¡âÃ§§Ò¹ ÅÙ¡¤éÒ·Õè»ÃÐÊ§¤ì¨ÐÃÑºÍØ»¡Ã³ì Ñ́é§à ỐÁà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡ÓË¹´»éÒÂ¡Ó¡ÑºÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìáÅÐ¡ÓË¹´¡ÒÃ¤èÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò ¨ÐμéÍ§ÃÐºØ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ

àÁ×èÍμÔ´μèÍμ ÑÇá·¹½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ´éÒ¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC ã¹¤ÃÑé§áÃ¡ APC ¨ÐÊè§ÍØ»¡Ã³ì·´á·¹ãËéàÁ×èÍá¼¹¡«èÍÁºÓÃØ§ä é́ÃÑºÍØ»¡Ã³ì·Õèº¡¾ÃèÍ§ ËÃ×ÍÊè§ÍØ»¡Ã³ì·´á·¹ãËéã¹àÇÅÒà´ÕÑÂÇ¡Ñ¹ ËÒ¡ä´éÃÑºËÁÒÂàÅ¢ºÑμÃà¤Ã´Ôμ

·Õè¶Ù¡μéÍ§ ÅÙ¡¤éÒ¨ÐμéÍ§ªÓÃÐ¤èÒãªé è̈ÒÂã¹¡ÒÃÊè§ÍØ»¡Ã³ìãËé¡Ñº APC APC ¨ÐªÓÃÐ¤èÒ¢¹Êè§·Ò§º¡à¾×èÍÊè§ÍØ»¡Ã³ì·´á·¹ãËé¡ÑºÅÙ¡¤éÒ

½èÒÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ·ÑèÇâÅ¡¢Í§ APC

ÃØè¹ BR1200GI BR1500GI

VA 1200 VA 1500 VA

âËÅ´ÊÙ§ÊØ´ 720 ÇÑμμ ì 865 ÇÑμμì

áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒ»¡μ Ô 230 âÇÅμì

ªèÇ§áÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒà¢éÒÍÍ¹äÅ¹ì 176 - 294 âÇÅμ ì

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÃ§ Ñ́¹ä¿¿éÒÍÑμâ¹ÁÑμ Ô

(188-216) +11.2%

(252-282) -11.2%

ªèÇ§¤ÇÒÁ¶Õè 50/60 Hz ? 1 Hz

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

àÇÅÒªÒÃì¨μÒÁ»¡μ Ô 8 ªÑèÇâÁ§

àÇÅÒ¶èÒÂâÍ¹ 10 ÁÔÅÅÔÇÔ¹Ò·Õ ÊÙ§ÊØ´

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

ÍØ³ËÀÙÁÔ¢³Ð¨Ñ´à¡çº -15° ¶Ö§ 45°C (23° ¶Ö§ 113°F)

¢¹Ò´¢Í§à¤Ã×èÍ§ 30.1 ? 11.2 ? 38.2 «Á. (11.9 ? 4.4 ? 15.0 ¹ÔéÇ)

¹éÓË¹Ñ¡à¤Ã×èÍ§ 12.8 ¡¡. (28.2 »Í¹ ì́) 13.4 ¡¡. (29.5 »Í¹´ì)

ÊèÇ¹μ Ô´μèÍ Í¹Ø¡ÃÁ, USB

àÇÅÒ·Ó§Ò¹àÁ×èÍãªéáºμàμÍÃÕè

ä»·Õè: www.apc.com

¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐàÀ· EMI CE, C-Tick, KETI

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ Ô CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI

ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çμ http://www.apc.com

·ÑèÇâÅ¡ +1 888 272-3858

áºμàμÍÃÕè·´á·¹

μÒÁ»¡μÔ áºμàμÍÃÕè¨ÐÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ 3 ¶Ö§ 6 »Õ áμ èÍÒ¨ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹

μ èÓ¡ÇèÒ¹Ñé¹à¹×èÍ§¨Ò¡ä¿¿éÒ Ñ́ººèÍÂËÃ×ÍÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ ªÔé¹ÊèÇ¹áºμàμÍÃÕè·´á·¹

ÊÓËÃÑº Back-UPS Pro 1200 áÅÐ 1500 ¤×Í APCRBC124 â»Ã´

ÃÕä«à¤ÔÅáºμàμÍÃÕè·Õèãªé§Ò¹áÅéÇ

ºÃÔ¡ÒÃ

¶éÒ Back-UPS ¶Ù¡Êè§¶Ö§¤Ø³â´ÂÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ â»Ã´á¨é§á¡è¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ¢¹Êè§

¶éÒ Back-UPS μ éÍ§ÁÕ¡ÒÃ«èÍÁºÓÃØ§ â»Ã´ÍÂèÒÊè§¤×¹ãËé¡ÑºμÑÇá·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´μ Ô´μèÍ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ´éÒ¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC

â»Ã´àμÃÕÂÁËÁÒÂàÅ¢ÃØè¹ ËÁÒÂàÅ¢¼ÅÔμÀÑ³±ì áÅÐÇÑ¹·Õè«×éÍ Back-UPS äÇéãËé¾ÃéÍÁ àμÃÕÂÁ·Õè¨Ð

á¡éä¢»Ñ−ËÒä»¾ÃéÍÁ¡Ñºμ ÑÇá·¹½èÒÂºÃÔ¡ÒÃ´éÒ¹à·¤¹Ô¤¢Í§ APC 

¶éÒäÁè»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨ APC ¨ÐÍÍ¡ËÁÒÂàÅ¢Í¹ØÁÑμ Ô¡ÒÃÊè§¤×¹ÊÔ¹¤éÒ (RMA) áÅÐ·ÕèÍÂÙè

ÊÓËÃÑº¨Ñ´Êè§


	ตามปกติ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งาน 3 ถึง 6 ปี แต่อาจมีอายุการใช้งานต่ำกว่านั้นเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อยหรืออุณหภูมิสูง ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับ Back-UPS Pro 1200 และ 1500 คือ APCRBC124 โปรดรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว
	ถ้า Back-UPS ถูกส่งถึงคุณโดยมีความเสียหาย โปรดแจ้งแก่ผู้ให้บริการขนส่ง
	ถ้า Back-UPS ต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดอย่าส่งคืนให้กับตัวแทนจำหน่าย
	โปรดเตรียมหมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ และวันที่ซื้อ Back-UPS ไว้ให้พร้อม เตรียมที่จะแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับตัวแทนฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ APC 
	ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จ APC จะออกหมายเลขอนุมัติการส่งคืนสินค้า (RMA) และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
	ส่วนประกอบ
	ความปลอดภัย
	โปรดอย่าติดตั้ง Back-UPS ในที่ซึ่งถูกแสงแดด มีความร้อนสูง มีความชื้น หรือสัมผัสกับของเหลว

	เชื่อมต่อแบตเตอรี่
	ติดตั้งซอฟต์แวร์ PowerChuteฎ Personal Edition
	ซอฟต์แวร์ APC PowerChute Personal Edition มีคุณสมบัติในการบันทึกไฟล์และปิดระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ใช้สายที่มาพร้อมกับ...

	ต่ออุปกรณ์
	เมื่อ Back-UPS ได้รับกระแสไฟฟ้าเข้า ช่องแบตเตอรี่สำรองพร้อมการป้องกันไฟกระชากจะจ่ายไฟ...
	เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร สแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ...
	เพื่อประหยัดพลังงาน เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องจ่ายไฟหลักเข้าสู่โหมดพักการทำงาน...
	เชื่อมต่ออุปกรณ์หลัก เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือเครื่องรับสัญญาณเสียง/ภาพเข้ากับช่องจ่ายไฟหลัก...
	USB and Serial Data port
	To use PowerChute Personal Edition, connect a serial cable or USB cable.
	Telephone cable surge- protected ports
	Connect a telephone cable to the In port, and connect a modem to the Out port.
	Ground screw
	Connect the ground lead of additional surge suppression devices such as network and data line sur...
	Surge Protected outlets, controlled by the Master outlet
	These outlets are protected from electrical surges, and will disconnect from utility power during...
	Surge Protected outlets
	These outlets provide full-time protection from surges, even if the Back-UPS is off. Connect equi...
	AC power outlet
	Connect the unit to utility power, use the supplied power cord.
	Battery Backup outlets with Surge Protection
	During a power outage or other utility problems, the Battery Backup outlets receive power for a l...
	Battery Backup outlet with Surge Protection, controlled by the Master outlet
	These outlets will supply battery power to the connected equipment during a power outage. Power w...
	Master outlet
	Connect the master device to this outlet, in most scenarios, this will be the main computer.
	External Battery Pack connector (BR1500GI only)
	Connect an external battery pack to provide additional battery backup runtime (Back-UPS Pro 1500 ...
	In & Out Ethernet surge- protected ports
	Use an ethernet cable to connect a cable modem to the In port, and connect a computer to the Out ...


	การใช้งาน
	เพื่อประหยัดพลังงาน โปรดกำหนดค่า Back-UPS ให้รับรู้อุปกรณ์หลัก เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือเครื่องรับ A/V และอุปกรณ์ประกอบที่ควบคุม...
	เปิดใช้ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน.
	กดปุ่ม Mute และ Display ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาสองวินาที อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนเพื่อแสดงว่ากำลังเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ไอคอนรูปใบไม้ที่จอแสดงผลจะสว่าง

	ปิดคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน.
	กดปุ่ม Mute และ Display ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาสองวินาที อุปกรณ์ Back-UPS จะส่งเสียงเตือนเพื่อแสดงว่ากำลังปิดใช้ คุณสมบัตินี้ ไอ... 

	การตั้งค่าเกณฑ์.
	ปริมาณพลังงานที่อุปกรณ์ใช้ในโหมดพักการทำงานหรือสแตนด์บายนั้นแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละชนิด...
	1 . โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์หลักเชื่อมต่อกับช่องจ่ายไฟฟ้าหลัก ทำให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดพักการทำงาน...
	2 . กด Display และ Mute ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาหกวินาที จนกระทั่งไอคอนรูปใบไม้...
	3 . อุปกรณ์ Back-UPS จะรับรู้เกณฑ์ขั้นต่ำของอุปกรณ์หลัก และบันทึกไว้เป็นการตั้งค่าเกณฑ์ใหม่
	จอแสดงผลนั้นสามารถกำหนดค่าให้สว่างตลอดเวลา หรือถ้าต้องการประหยัดพลังงาน คุณสามารถกำหนดให้มืดลงหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง
	1 . โหมดเต็มเวลา: กดปุ่ม DISPLAY ค้างไว้สองวินาที จอแสดงผลจะสว่างและ Back-UPS จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันโหมดเต็มเวลา...
	2 . โหมดประหยัดพลังงาน: กดปุ่ม DISPLAY ค้างไว้สองวินาที จอแสดงผลจะมืดลงและ Back-UPS จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันโหมดประหยัดพลังงาน ในโหมดประหยัดพลังงาน...
	ปรับความไวของ Back-UPS เพื่อควบคุมว่าเมื่อใดอุปกรณ์จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานแบตเตอรี่ ถ้ามีความไวสูง อุปกรณ์ Back-UPS จะเปลี่ยนไปใช้พลังงาน...
	1 . ตรวจสอบว่า Back-UPS ต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้าภายนอก แต่ปิดเครื่องอยู่
	2 . กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้เป็นเวลาหกวินาที แถบ ความจุของแบตเตอรี่ จะกะพริบ แสดงว่า Back-UPS อยู่ในโหมดตั้งโปรแกรม...
	3 . กดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้งเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกเมนู หยุดที่ความไวที่ต้องการเลือก อุปกรณ์ Back-...
	ความไวต่ำ 
	ความไวปานกลาง (ค่าเริ่มต้น)
	ความไวสูง
	156-300 Vac
	176-294 Vac
	176-288 Vac
	แรงดันไฟฟ้าเข้าต่ำหรือสูงมาก (ไม่แนะนำสำหรับโหลดของคอมพิวเตอร์)
	Back-UPS จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่บ่อย
	อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีความไวต่อแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

	ใช้ปุ่มสามปุ่มที่แผงด้านหน้าของ Back-UPS และจอแสดงผลเพื่อกำหนดค่า Back-UPS
	ปุ่มปิดเสียง
	ปุ่มเปิด/ปิด
	ปุ่มแสดงผล
	ส่วนติดต่อของจอแสดงผล
	ออนไลน์—Back-UPS กำลังจ่ายไฟที่มีการปรับสภาพให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
	ประหยัดพลังงาน—ช่องจ่ายไฟหลักและช่องจ่ายไฟควบคุมทำงาน โดยประหยัดพลังงานเมื่อ...
	ความจุของโหลด—โหลดจะแสดงด้วยจำนวนช่องที่สว่าง...
	ประจุแบตเตอรี่—ระดับประจุของแบตเตอรี่จะแสดงเป็นจำนวนช่องที่สว่าง เมื่อสว่างทั้งห้าช่อง แสดงว่า Back-UPS...
	โอเวอร์โหลด—ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโหลดเกินความสามารถของ Back-UPS
	เหตุการณ์—ตัวนับเหตุการณ์จะแสดงจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้ Back-UPS เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่
	การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ—อุปกรณ์ Back-UPS สามารถชดเชยแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำได้
	เมื่อสว่าง อุปกรณ์ Back-UPS กำลังชดเชยแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ
	เมื่อสว่าง อุปกรณ์ Back-UPS กำลังชดเชยแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูง
	แรงดันไฟฟ้าเข้า
	แรงดันไฟฟ้าออก
	ระบบมีข้อผิดพลาด—ระบบมีข้อผิดพลาด หมายเลขข้อผิดพลาดจะสว่างในส่วนติดต่อของ...
	ปิดเสียง—ถ้าเส้นที่พาดผ่านไอคอนรูปลำโพงสว่าง แสดงว่าเสียงเตือนถูกปิด
	เปลี่ยนแบตเตอรี่—ไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ใช้แบตเตอรี่—อุปกรณ์กำลังจ่ายไฟจากแบตเตอรี่สำรองให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนสี่ครั้งทุก 30 วินาที



	คำเตือนและข้อผิดพลาดของระบบ

	เสียงเตือนสี่ครั้งทุก 30 วินาที
	Back-UPS ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ คุณควรบันทึกงานที่กำลังทำอยู่

	เสียงเตือนต่อเนื่อง 
	แบตเตอรี่ต่ำและเวลาทำงานของแบตเตอรี่เหลือน้อย บันทึกงานที่ทำอยู่ทันที ออกจากแอปพลิเคชันที่เปิดและปิดระบบปฏิบัติการ

	เสียงเตือนยาวต่อเนื่อง
	เอาต์พุตแบตเตอรี่สำรองโอเวอร์โหลด 

	เสียงดังสั้นๆ 1 นาทีทุก 5 ชั่วโมง
	แบตเตอรี่ไม่ผ่านการทดสอบวินิจฉัยและควรมีการเปลี่ยนทดแทน
	Back-UPS ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าจากสาธารณูปโภค แต่มีการโอเวอร์โหลด ถอดสายของสิ่งที่เชื่อมต่ออยู่กับ...
	Back-UPS ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แต่มีการโอเวอร์โหลด ถอดสายของสิ่งที่เชื่อมต่ออยู่กับ...
	Back-UPS ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าจากสาธารณูปโภค แต่แบตเตอรี่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง
	Back-UPS ทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่ใกล้หมด ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด เพื่อป้องกัน
	อุปกรณ์ Back-UPS จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
	F01
	โอเวอร์โหลดขณะใช้แบตเตอรี่
	ปิด Back-UPS ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นจากช่องจ่ายไฟ...

	F02
	การจ่ายไฟออกช็อตเมื่อใช้แบตเตอรี่
	ปิด Back-UPS ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นจากช่องจ่ายไฟ...

	F03
	โอเวอร์โหลด Xcap ขณะใช้แบตเตอรี่
	ข้อผิดพลาด F03-F09 ไม่สามารถแก้ไขโดยผู้ใช้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ APC เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

	F04
	แคลมป์ช็อต

	F05
	ข้อผิดพลาดของการชาร์จ

	F06
	การเชื่อมรีเลย์

	F07
	อุณหภูมิ

	F08
	พัดลมผิดปกติ

	F09
	ข้อผิดพลาดภายใน

	ข้อมูลอ้างอิงปุ่มการทำงานฉบับย่อ
	Power
	Power On


	0.2
	ปิด
	กด Power เพื่อเริ่มรับกำลังไฟฟ้าจากภายนอก ถ้าไม่มีกำลังไฟฟ้าเข้า A/C ที่ใช้ได้...
	ปิด

	2
	On
	อุปกรณ์ Back-UPS ไม่ได้รับกำลังไฟฟ้าเข้าจากภายนอก แต่ให้การป้องกันไฟฟ้ากระชาก
	จอแสดงผล
	การสอบถามสถานะ

	0.2
	เปิด
	ตรวจสอบสถานะหรือสภาวะของ Back-UPS LCD จะสว่างเป็นเวลา 60 วินาที
	โหมดเต็มเวลา/ประหยัดพลังงาน

	2
	เปิด
	จอ LCD จะสว่างและ Back-UPS จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันโหมดเต็มเวลา จอ LCD...
	ปิดเสียง
	เฉพาะเหตุการณ์

	0.2
	เปิด
	ปิดเสียงเตือนที่เกิดจากเหตุการณ์
	เปิด/ปิดสถานะทั่วไป

	2
	เปิด
	เปิดหรือปิดเสียงเตือน ไอคอนปิดเสียงจะสว่างและอุปกรณ์ Back-UPS...
	ความไว

	6
	ปิด 
	ไอคอนความจุของโหลดจะกะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์ Back-UPS อยู่ในโหมดตั้ง...
	เปิด/ปิดช่องจ่ายไฟฟ้าหลัก/ควบคุม

	2
	เปิด
	ไอคอนรูปใบไม้จะดับลง แสดงว่าคุณสมบัติช่องจ่ายไฟฟ้าหลักถูกปิด หรือส่งขึ้นเพื่อ...
	การปรับตั้งเกณฑ์หลัก/เปิดใช้งาน

	6
	เปิด
	ขณะปรับตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำ อุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับช่องจ่ายไฟฟ้าหลักควรปิดอยู่ หรืออยู่ใน...
	การทดสอบตนเอง (ดำเนินการด้วยตนเอง)

	6
	เปิด
	Back-UPS จะดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่ภายใน หมายเหตุ: การทำงานนี้เกิดขึ้น...
	รีเซ็ตเหตุการณ์

	0.2
	เปิด
	เมื่อหน้าจอเหตุการณ์ปรากฏ ให้กด Display ค้างไว้และกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อล้างข้อมูล
	รีเซ็ตข้อผิดพลาด

	2
	ข้อผิดพลาด
	หลังจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้ว ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อลบสัญญาณที่แสดงอยู่...
	การแก้ไขปัญหา
	ข้อมูลจำเพาะ
	รุ่น
	BR1200GI
	BR1500GI
	VA
	1200 VA
	1500 VA
	โหลดสูงสุด
	720 วัตต์
	865 วัตต์
	แรงดันไฟฟ้าเข้าปกติ
	230 โวลต์
	ช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้าออนไลน์
	176 - 294 โวลต์
	การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
	(188-216) +11.2%
	(252-282) -11.2%
	ช่วงความถี่
	50/60 Hz ± 1 Hz
	รูปคลื่นเมื่อใช้แบตเตอรี่
	คลื่นไซน์แบบ Step-approximated
	เวลาชาร์จตามปกติ
	8 ชั่วโมง
	เวลาถ่ายโอน
	10 มิลลิวินาที สูงสุด
	อุณหภูมิขณะใช้งาน
	0ฐ ถึง 40ฐC (32ฐ ถึง 104ฐF)
	อุณหภูมิขณะจัดเก็บ
	-15ฐ ถึง 45ฐC (23ฐ ถึง 113ฐF)
	ขนาดของเครื่อง
	30.1 ? 11.2 ? 38.2 ซม. (11.9 ? 4.4 ? 15.0 นิ้ว)
	น้ำหนักเครื่อง
	12.8 กก. (28.2 ปอนด์)
	13.4 กก. (29.5 ปอนด์)
	ส่วนติดต่อ
	อนุกรม, USB
	เวลาทำงานเมื่อใช้แบตเตอรี่
	ไปที่: www.apc.com
	การจัดประเภท EMI
	CE, C-Tick, KETI
	การอนุมัติ
	CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI
	การรับประกันมาตรฐานครอบคลุมระยะเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่ซื้อในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป สำหรับภูมิภาคอื่นๆ
	อินเทอร์เน็ต
	http://www.apc.com
	ทั่วโลก
	+1 888 272-3858




