
คูมือการติดต้ังและการใชงาน
Back-UPS™ BX800CI-AS/BX1100CI-AS
เชื่อมตอแบตเตอร่ี
เชื่อมตอขั้วตอแบตเตอรี่กอนท่ีจะใช UPS

สวนประกอบ ขอมูลเพื่อความปลอดภัยและขอมูลท่ัวไป

อุปกรณชุดน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใชเฉพาะภายในอาคารเทาน้ัน

อยาใชอุปกรณน้ีภายใตแสงอาทิตยโดยตรง สัมผ ัสกับของเหลว หรือใชในสถานท่ีซ่ึงมีฝุนหรือความชื้น
มากเกินไป

ตองแนใจวาไมมีสิง่ใดกีดขวางชองระบายความรอนในเคร่ือง UPS ตองเวนระยะหางใหพอเพียง
สําหรับการระบายอากาศ

โดยท่ัวไป แบตเตอร่ีใชไดนานหลายป ปจจัยดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มีผลตออายุการใชงานแบตเตอร่ี 
อุณหภูมิสภาพแวดลอมท่ีสูงขึ้น ระบบไฟฟา AC ท่ีไมมีคุณภาพ รวมถึงการคายประจุบอยๆ เปน
ระยะเวลาสั้นๆ จะทําใหอายุการใชงานแบตเตอร่ีส ั้นลง

เชื่อมตอสายเคเบิลเพาเวอร Back-UPS เขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง อยาใชเคร่ืองปองกัน
ไฟกระชาก หรือสายเชื่อมตอ

ดึงท่ีจับขั้วตอแบตเตอร่ีลง จากน้ันผลักขั้วต อเขาไปใน UPS

แบตเตอร่ีจะชารจเต็มระหวางชวงเวลา 10 ชั่วโมงแรก ในขณะท่ี Back-UPS กําลังทํางานดวยไฟสําหรับ
ใชงาน

ดังน้ัน แบตเตอร่ีอาจจะไมสามารถจายไฟไดเต็มประสิทธิภาพในระหวางการชารจไฟในชวงเร่ิมตน

ไมมีชิ้นสวนท่ีสามารถซอมแซมไดใน Back-UPS อยาพยายามเปดหรือซอมแซม Back-UPS 
เน่ืองจากจะทําใหการรับประกันถือเปนโมฆะ แบตเตอร่ีในเคร่ืองไมสามารถทดแทนได สําหรับ
การสนับสนุนลูกคา ใหติดตอ APC ผานเว็บไซต www.apc.com
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ซอฟตแวร PowerChute™ Personal Edition
ภาพรวม

ซอฟตแวร PowerChute Personal Edition อนุญาตใหคุณใชคอมพิวเตอรเพื่อเขาถึงการปองกันพลังงานเพิ่มเติม และคุณสมบัติดาน
การจัดการตางๆ ของ Back-UPS

ดวยการใช PowerChute คุณสามารถ:

•  ปองกันงานท่ีกําลังทําอยูระหวางไฟดับ โดยการสั่งใหคอมพิวเตอรของคุณเขาสูโหมดไฮเบอรเนต เม่ือไฟกลับมาเปนปกติ คอมพิวเตอร
จะปรากฏขึ้นเหมือนกับสถานะท่ีเคยเปนทุกประการกอนท่ีไฟจะดับ

•  กําหนดคาคุณสมบัติดานการจัดการของ Back-UPS เชน ชองเสียบในการประหยัดพลงังาน พารามิเตอร การปดเครื่อง เสียงเตือน 
และอื่นๆ

•  ตรวจดูแลและดูสถานะของ Back-UPS ซ่ึงรวมถึง เวลาใชงานไดโดยประมาณ การสิ้นเปล ืองพลังงาน ประวัติเหตุการณเกี่ยวกบั
พลังงานและอ่ืนๆ อีกมาก

คุณสมบัติท่ีใชไดจะแตกตางไปตามรุน Back-UPS และระบบปฏิบัติการ

ถาคุณเลือกท่ีจะไมติดตั้ง PowerChute, Back-UPS จะยังคงใหพลังงานสํารอง และการปองกันดานพลังงานแกอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู 
อยางไรก็ตาม คุณจะสามารถกําหนดคาคุณสมบัติไดเพียงบางอยาง โดยใชระบบติดตอผูใชบนหนาจอเทาน้ัน

ความเขากันได

PowerChute ใชงานกับไดระบบปฏิบตัิการ Windows เทาน้ัน สําหรับรายการของระบบปฏิบตัิการที่สนับสนุนอยางละเอียด ใหไปท่ีเว็บไซต
www.apc.com เลือก ซอฟตแวร & เฟรมแวร

สําหรับระบบปฏิบัติการ Mac, เราแนะนําใหใชแอปพลิเคชั่นการปดเครื่องแบบเนทีฟ (ภายใน การกําหนดลักษณะของระบบ) ซ่ึงจะรับร ูถึง
แบตเตอร่ีสํารองของคุณ และอนุญาตใหคุณกําหนดคาการปดเคร่ืองของระบบของคุณระหวางท่ีไฟฟาดับ ในการเขาถึงแอปพลิเคชั่นน้ี, เชื่อมตอ
สายเคเบิล USB จากพอรตขอมูลของ Back-UPS (พอรต POWERCHUTE) ไปยังพอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณ, และดู
เอกสารท่ีใหมาพรอมกบัคอมพิวเตอรของคุณ

การติดต้ัง

เชื่อมตอ Back-UPS เขากับคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB เสียบปลายดานหน่ึงเขากับพอรต PowerChute ท่ีแผงดานหลังของ 
Back-UPS และปลายอีกดานหน่ึงเขากบัพอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณ

ใสแผนซีดี PowerChute ลงในคอมพิวเตอร และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ ถา Back-UPS ไมไดใหแผนซีดี PowerChute มา, 
ใหดาวนโหลดซอฟตแวรจาก www.apc.com เลือก ซอฟตแวร & เฟรมแวร
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การติดต้ัง
เช่ือมตออุปกรณ

การใชงาน
เปดเคร่ือง Back-UPS

กดปุม เปด/ปดเคร่ือง ท่ีดานหนาของเคร่ือง Back-UPS LED ออนไลน จะติดเปนสีเขียว และเคร่ืองจะสงเสียงบี๊ปสั นๆ เพื่อระบวุา 
Back-UPS LED กําลังใหการปองกนัสําหรับอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู

1 ข้ัวตอแบตเตอร่ี เชื่อมตอแบตเตอรี่, ดู "เชื่อมตอแบตเตอรี่" ในหนา 1.

2 DSL/โมเด็ม/แฟกซ/โทรศัพท เชื่อมตอปลายดานหนึง่ของสายเคเบิล DSL/โมเด็ม/แฟกซ/โทรศัพท เขากับเตาเสียบโทรศัพท ท่ีผนงั และปลายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 
เขาบน Back-UPS

เชื่อมตอปลายดานหนึง่ของสายเคเบิล DSL/โมเด็ม/แฟกซ/โทรศัพท เขากับโมเด็ม, เครือ่งแฟกซ หรือโทรศัพท และปลายอีกดานหนึง่
เขากับพอรต ออก บน Back-UPS

3 ชองจายไฟแบตเตอรี่สํารอง + 
การปองกันไฟกระชาก

ชองจายไฟเหลานี้ใหพลังงานแบตเตอรี่สํารองไปยังอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูเปนชวงเวลาจํากัด ระหวางเวลาท่ีไฟฟาดับ หรือมีการ
แปรปรวนของแรงดันไฟฟา
ชองจายไฟแบตเตอรี่สํารอง + การปองกันไฟกระชาก ใหพลังงานแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณท่ีเชื่อมตอเฉพาะเมื่อ Back-UPS เปดเครื่อง
อยูเทานั้น
ตออุปกรณท่ีมีความสําคัญ เชน คอมพวิเตอร จอภาพของคอมพิวเตอร โมเด็ม หรอือุปกรณท่ีมีความสําคัญตอขอมูลเขากับชองจายไฟ
เหลานี้
อยาเชื่อมตออุปกรณตูปลา เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องตัดกระดาษ ปมบอ หรือพัดลมเขากับช องจายไฟเหลานี้ เนื่องจากเอาตพุตคลื่นรูปไซน
ท่ีมีการดัดแปลงของ Back-UPS อาจทําใหอุปกรณเหลานี้ประสบปญหาดานสมรรถนะการทํางานท่ีลดลงได
อยาเชื่อมตอเครื่องปองกันไฟกระชาก หรอืสายเชื่อมตอเขากับชองจายไฟเหลานี้

4 ชองเสียบไฟ AC เขา เชื่อมตอ Back-UPS ไปยังไฟ AC

5 เซอรกิตเบรกเกอร ใชเพื่อรีเซ็ตระบบหลังจากเกดิสภาวะโอเวอรโหลด ซึ่งทําใหเซอรกติเบรกเกอรตดัไฟ

6 พอรต USB ในการใชซอฟตแวร PowerChute, เชื่อมตอสายเคเบิล USB (ไมไดใหมา) เขากับพอรต PowerChute USB
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สัญญาณบอกสถานะ 

สถานะ LED แสดงสถานะ ตัวแสดงสถานะเสียง
เปด

ตัวแสดงสถานะเสียง
สิ้นสุด

เปด 
Back-UPS กําลังจายไฟ AC 
ไปยงัอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู

LED ออนไลน สวางสเีขียว ไมมี N/A

ใชไฟจากแบตเตอรี่
Back-UPS กําลังจายพลังงานแบตเตอรีไ่ป
ยังชองจายไฟแบตเตอรี่สํารอง

LED ออนไลน สวางสเีขียว
LED ไมสวางระหวางการสงเสียงบีป๊

Back-UPS สงเสยีงบี๊ป 4 
ครัง้ทุก 30 วนิาที

เสียงบี๊ปจะหยุดเม่ือไฟ AC 
เพิ่มขึ้นมาจนไดระดับ หรือ 
Back-UPS ถูกปด

การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ไฟตํ่า
Back-UPS กําลังจายพลังงานแบตเตอรีใ่ห
กับชองจายไฟแบตเตอรีส่ํารอง และแบต-
เตอรีใ่กลถึงสถานะที่เกอืบหมดพลังงาน

LED ออนไลน กะพริบเปนสีเขยีว Back-UPS สงเสยีงบี๊ปอยาง
รวดเร็ว (หนึ่งครัง้ทุกวินาที)

เสียงบี๊ปจะหยุดเม่ือไฟ AC 
เพิ่มขึ้นมาจนไดระดับ หรือ 
Back-UPS ถูกปด

เปล่ียนแบตเตอรี่
• แบตเตอรี่ถูกถอดออก
• แบตเตอรี่จําเปนตองไดรับการชารจหรือ
เปลี่ยนใหม

• LED แบตเตอรี ่กะพรบิเปนสแีดง
• LED แบตเตอรี ่และ ออนไลน
กะพริบสลับกัน

เสียงแบบคงที่ Back-UPS ถูกปดเครื่อง

ปดเครื่องเนื่องจากโอเวอรโหลด
ในขณะท่ีกําลังใชพลังงานแบตเตอรี ่เกิด
สถานะโอเวอรโหลดขึน้ในชองจายไฟ
แบตเตอรีห่นึ่งหรือหลายชอง

ไมมี เสียงแบบคงที่ Back-UPS ถูกปดเครื่อง

โหมดสลีป
ในขณะท่ีกําลังใชพลังงานแบตเตอรี ่แบต-
เตอรีพ่ลังงานหมดโดยสิ้นเชิง
Back-UPS จะตื่นทันทีท่ีไฟ AC เพิ่มขึ้น
มาจนไดระดับ

ไมมี Back-UPS สงเสยีงบี๊ปหนึ่ง
ครัง้ทุก 4 วินาที

• พลังงาน AC เพิม่ขึน้มาจน
ไดระดับ

• พลังงาน AC ไมเพิ่มขึน้มา
จนไดระดับภายใน 32 วินาที

• Back-UPS ถูกปดเครื่อง
การเตือนโอเวอรโหลด
อุปกรณท่ีตออยูกับเครือ่ง Back-UPS ใช
พลังงานไฟฟามากกวาแรงดันไฟฟาท่ี
สามารถใหได

แบตเตอรี่ LED สวางสีแดง เสียงแบบคงที่ เสียงเตือนหยดุเม่ืออุปกรณท่ีไม
สําคัญถูกตัดการเชื่อมตอจาก
ชองจายไฟแบตเตอรี่สํารอง
การติดต้ังและการใชงาน Back-UPS  BX800CI-AS/BX1100CI-AS4



การต้ังคาแรงดันไฟฟาและความไว
การควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ

ระบบควบคุมแรงดันไฟฟาจะเพิ่มแรงดัน AC ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเม่ือแรงดันตกลงไปต่ํากวาระดับท่ีปลอดภัย คุณสมบัติชวยใหอุปกรณท่ี
เชื่อมตออยูกับ Back-UPS สามารถทํางานระหวางสภาพท่ีมีแรงดันไฟฟาต่ําได  นอกจากน้ี การควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ ยังชวย
ปรับสภาพแรงดันไฟฟาท่ีสูงใหลดลงมาอยูในระด ับท่ีปลอดภัยอีกดวย

Back-UPS จะเปลี่ยนไปใชพลังงานแบตเตอร่ีถาระดับแรงดันไฟฟาอินพุต AC ต่ําเกินไปหรือสูงเกินกวาท่ีระบบควบคุมแรงดันไฟฟา
อัตโนมัติจะชดเชยได หรือถากําลังไฟฟา AC มีการแปรปรวน

ปดระบบเม่ือไมมีโหลด
UPS จะปดลงเพื่อประหยัดพลังงาน ถาในขณะที่กําลังทํางานดวยพลังงานแบตเตอรี่ UPS ตรวจพบวาอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูใชพลังงาน
นอยกวา15 W เปนเวลาเกินกวา 15 นาที

คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางานคุณสมบตัิ ปดระบบเม่ือไมมีโหลด ผานโหมด โปรแกรม ตามท่ีอธบิายดานลาง

การปรับความไวแรงดันไฟฟา
ถา Back-UPS เปลี่ยนไปใชพลังงานแบตเตอร่ีบอยเกินไปหรือน อยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแรงดันไฟฟาและความไว:

1. ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ Back-UPS เชื่อมตออยู เชื่อมตอ Back-UPS เขากับเตารับไฟฟาท่ีผนัง Back-UPS ควรถูกปดเคร่ือง
2. กดปุม เปด/ปดเครื่อง คางไวเปนเวลา 10 วินาที LED จะสวาง สีเขียว และ สีแดง สลับกัน เพื่อระบุวา Back-UPS อยูในโหมด 

โปรแกรม
3. LED จะกะพริบระหวาง สีเขียว, สีแดง หรือสีเขียวและส ีแดงสลับกัน เพื่อระบุถึงระดับความไวปจจุบนั Back-UPS จะสงเสียง

เตือนเพ่ือแสดงวากําลังเปดใชคุณสมบตัิ ปดระบบเม่ือไมมีโหลด ดูตารางสําหรับคําอธิบายของระดับความไวแรงดันไฟฟาใน
การถายโอน

4. ในการเลือกความไว ต่ํา, กดปุม ON/OFF จนกระทั่ง LED ออนไลน กะพริบเปนสีเขียว
5. ในการเลือกความไว ปานกลาง, กดปุม ON/OFF จนกระท่ัง LED แบตเตอร่ี กะพริบเปนสีแดง
6. ในการเลือกความไว สูง, กดปุม ON/OFF จนประทั่ง LED ออนไลน และ แบตเตอร่ี กะพริบเปนสีเขียวและสีแดงสลับกนั
7. ในการออกจากโหมด โปรแกรม ใหรอเปนเวลา 5 วินาที และ LED ท้ังสองดับ โหมด โปรแกรม จะไมแอกทีฟอีกตอไป 

LED กะพริบ สัญญาณเสียง
การตั้งคา
ความไว

แรงดันไฟฟา
ชวงแรงดัน
ไฟฟาเขา

ปดระบบเมื่อ
ไมมโีหลด การใชท่ีแนะนํา

สีเขยีว ไมมี ต่ํา 150-280 ปดการทํางาน ใชการตั้งคานี้กับอุปกรณท่ีมีความไวตอการแปรปรวนของแรงดัน
ไฟฟาหรือการผิดเพี้ยนของรูปคลื่นนอยกวา

สีเขยีว 4 ครัง้ตอวนิาที ต่ํา 150-280 เปดใชงาน ใชการตั้งคานี้กับอุปกรณท่ีมีความไวตอการแปรปรวนของแรงดัน
ไฟฟาหรือการผิดเพี้ยนของรูปคลื่นนอยกวา

สีแดง ไมมี ปานกลาง 155-280 ปดการทํางาน ใชการตั้งคานี้สําหรับสภาพการทํางานปกติ

สีแดง 4 ครัง้ตอวนิาที ปานกลาง
(คามาตรฐาน
จากโรงงาน)

155-280 เปดใชงาน ใชการตั้งคานี้สําหรับสภาพการทํางานปกติ

สีเขยีวและ
สีแดง

ไมมี สูง 160-280 ปดการทํางาน ใชการตั้งคานี้เม่ืออุปกรณท่ีเชื่อมตอมีความไวตอการแปรปรวน
ของแรงดันไฟฟา หรือความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นส ูง

สีเขยีวและ
สีแดง

4 ครัง้ตอวนิาที สูง 160-280 เปดใชงาน ใชการตั้งคานี้เม่ืออุปกรณท่ีเชื่อมตอมีความไวตอการแปรปรวน
ของแรงดันไฟฟา หรือความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นส ูง
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การแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุท่ีเปนไปได การแกไข

ไมสามารถเปดเครื่อง Back-UPS อุปกรณ Back-UPS ไมไดเชื่อมตอกับพลงังาน 
AC

ใหแนใจวาอุปกรณ Back-UPS เชื่อมตอกับเตารับไฟฟา AC 
อยางเหมาะสม

เซอรกติเบรกเกอรทํางาน ตัดการเช่ือมตออุปกรณที่ไมจําเปนออกจาก Back-UPS รีเซ็ต
เซอรกิตเบรกเกอร ตออุปกรณกลบัเขาดังเดิม คร้ังละหน่ึงชนิด
ถาเซอรกิตเบรกเกอรทํางานอีก 
ใหถอดอุปกรณที่ทําใหลดัวงจรออก

ไมไดเชื่อมตอแบตเตอร่ีภายใน เชื่อมตอแบตเตอร่ี, ดู "เชื่อมตอแบตเตอรี่" ในหนา 1.

แรงดันไฟฟา AC เขาไมอยูในชวงที่ยอมรับได ปรับแรงดันไฟฟาและชวงความไว

อุปกรณ Back-UPS ทํางานโดยใช
พลังงานแบตเตอร่ี ในขณะท่ี
เช่ือมตอกับไฟ AC

• สายเคเบิลไฟฟาของ Back-UPS ไมได
เชื่อมตอกับ เตารับไฟฟาที่ผนังอยาง
เหมาะสม

• เตารับไฟฟาท่ีผนังไมไดรับไฟ AC
• เซอรกิตเบรกเกอรทํางาน

ตรวจสอบวาเตารับไฟฟาที่ผนังไดรับพลังงาน AC ดวยการลอง
ตอกับอุปกรณชนิดอ่ืน
แนใจเตารับไฟฟาที่ผนังไดรับพลงังานไฟฟา ด วยการลองตอกบั
อุปกรณชนิดอ่ืน

อุปกรณ Back-UPS กําลังดําเนินการ
ทดสอบตนเองโดยอัตโนมัติ

ไมตองดําเนินการใดๆ

• แรงดันไฟฟา AC เขาไมอยูในชวงที่ยอมรับได
• ความถ่ีอยูนอกชวงที่ยอมรับได
• รูปคลื่นผิดเพี้ยน

ปรับแรงดันไฟฟาและชวงความไว

อุปกรณ Back-UPS ไมสามารถ
สํารองไฟฟาไดตามระยะเวลาท่ี
คาดหมาย

ชองจายไฟสํารองแบตเตอรี่อาจมีโหลดเต็มหรือ
ไมเหมาะสม

ตัดการเช่ือมตออุปกรณที่ไมจําเปนออกจากเตารับไฟฟาแบตเตอร่ี
สํารอง

แบตเตอร่ีจายพลังงานหมดกอนหนาน้ันเน่ืองจาก
ไฟดับ และยังไมมีการชารจจนเต็ม

ชารจแบตเตอร่ีเปนเวลา 8 ชั่วโมง

แบตเตอร่ีใกลหมดอายุการใชงาน เปลีย่นแบตเตอรี่

LED แบตเตอร ี่ และ ออนไลน กะพริบ
สลับกนั

แบตเตอร่ีใกลหมดอายุการใชงาน เปลีย่นแบตเตอรี่

LED แบตเตอร่ี สวาง และ Back-UPS

สงเสียงโทนตอเนือ่ง
อุปกรณที่เชื่อมตออยูกําลงัดึงไฟฟามากเกินกวา
ที่ Back-UPS สามารถจายได

ตัดการเช่ือมตออุปกรณที่ไมจําเปนออกจากเตารับไฟฟาแบตเตอร่ี
สํารอง
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ขอมูลจําเพาะ
ขอกําหนด BX800CI-AS BX1100CI-AS

อินพุต

แรงดันไฟฟา 230 Vac พื้นฐาน

ความถ่ี 50 Hz ±3 Hz, 60 Hz ±3 Hz

การทํางานเม่ือไฟตก 155 Vac ปกติ

การทํางานเม่ือแรงดันเกิน 280 Vac ปกติ

เอาทพุต ความจุของ UPS (รวม) 800VA / 480 วัตต 1100VA / 660 วัตต

แรงดันไฟฟาแบตเตอร่ี 230 Vac rms (คลื่นรูปไซนโดยประมาณเปนข้ันๆ)

ความถ่ีจากแบตเตอร่ี 50 Hz ±1 Hz, 60 Hz ±1 Hz

เวลาถายโอน 8 ms ปกติ

การปองกันและการกรอง การปองกันไฟกระชาก AC ตลอดเวลา 273 จูลส

อินพุต AC เซอรกิตเบรกเกอรที่รีเซ็ตได

แบตเตอร่ี ประเภท (ไมตองบํารุงรักษา) 12 V 9 Ahr แบตเตอร่ีแตละลูก 12 V 7.2 Ahr

อายเุฉลี่ย 2 - 5 ป ข้ึนอยูกบัรอบการคายประจุและอุณหภูมิโดยรอบ

เวลาชารจตามปกติ 8 ชั่วโมง

กายภาพ นํ้าหนักสุทธิ 8 กก. 12 กก.

ขนาด (ส x ก x ล) 21.5 ซม. x 13 ซม. x 33.6 ซม.

อุณหภูมิขณะทํางาน 0 oC ถึง 40 oC (32 oF ถึง 104 oF) 

อุณหภูมิขณะจัดเก็บ -15 oC ถึง 45 oC (5 oF ถึง 113 oF) 

ความชื้นสัมพัทธขณะทํางาน 0 ถึง 95% ไมกลัน่ตัว

ระดับความสูงขณะทํางาน 0 ถึง 3000 เมตร (0 ถึง 10,000 ฟุต)
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การเขารับบริการ
ถาตองนําอุปกรณเขารับบริการ ไมตองสงอุปกรณคืนไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย กรุณาปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. ทบทวนสวน การแกไขปญหา ของคูมือฉบับน้ี เพื่อตรวจสอบปญหาท่ีพบท่ัวไป
2. หากปญหายังไมสามารถแกไขได กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ APC หรือไปท่ีเว็บไซตของ APC ท่ี www.apc.com

a. บันทึกหมายเลขรุน และหมายเลขผลิตภัณฑ และวันท่ีซ้ือ หมายเลขรุน และหมายเลขผลิตภัณฑอยูท ี่แผงดานหลังของตัวเคร่ือง 
และมีอยูบนหนาจอ LCD ในเคร่ืองบางรุน

b. โทรหาฝายบริการลูกคาของ APC และชางเทคนิคจะพยายามชวยเหลือคุณแกไขปญหาทางโทรศัพท ถายังไมสามารถแกไข 
ปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงคืนส ินคา (Returned Material Authorization Number หรือ RMA#) 
ใหแกคุณ

c. ถาเคร่ืองยังอยูภายในระยะเวลารับประกัน คุณจะไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ท้ังสิ้น
d. กระบวนการใหบริการและการสงคืนผลิตภัณฑอาจแตกตางกันในแตละประเทศ กรุณาดูท่ีเว็บไซตของ APC สําหรับคําแนะนํา 

เฉพาะของแตละประเทศ
3. บรรจุเคร่ือง UPS ใหเรียบรอยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง หามใชเม็ดโฟมในการกันกระแทกโดยเด็ดขาด 

การรับประกนัสินคาไมครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในระหวางขนสง สําหรับ UPS ใหตัดการเชื่อมตอแบตเตอร่ีออกกอนที่จะ 
ขนสงเสมอ เพ่ือความสอดคลองกับระเบียบขอบังค ับของกระทรวงคมนาคม (DOT) และ IATA ของสหรัฐอเมริกา โดยไม
จําเปนตองถอดแบตเตอร่ีออกจากเครื่อง UPS ก็ได

4. เขียนหมายเลข RMA# ท่ีไดรับจากฝายบริการลูกคาไวท่ีดานนอกของบรรจุภัณฑ
5. สงคืนเคร่ือง พรอมจายคาขนสงและประกันสนิค าลวงหนา ไปยังท่ีอยูท่ีฝายบริการลูกคาให คุณไว

ฝายบริการลูกคาท่ัวโลกของ APC

การรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐานคือสอง (2) ปนับจากวันท่ีซ้ือ กระบวนการมาตรฐานของ APC คือการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณเดิมดวยอุปกรณ
ท่ีปรับสภาพแลวจากโรงงาน ลูกคาท่ีจําเปนตองไดรับอุปกรณดั้งเดิมคืน เน่ืองจากการระบุแท็กสนิทรัพยและกําหนดระยะเวลาเสื่อมราคาจะตอง
แจงความจําเปนดังกลาวเม่ือติดตอตัวแทนฝายสนับสนุนดานเทคนิคของ APC ในครั้งแรก APC จะสงอุปกรณทดแทนเม่ือแผนกซอมบํารุงไดรับ
อุปกรณท่ีบกพรอง หรือสงแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันเม่ือไดรับหมายเลขบัตรเครดิตท่ีถูกตอง ลูกคาเปนผูชําระคาจัดสงอุปกรณใหกับ APC 
APC เปนผูชําระคาขนสงภาคพื้นดินเพื่อสงอุปกรณ ทดแทนใหกับลูกคา

อินเทอรเน็ต http://www.apc.com/support

© 2012 APC โดย Schneider Electric. APC, โลโก APC, Back-UPS และ PowerChute เปนของ Schneider Electric Industries 
S.A.S., American Power Conversion Corporation หรือบริษัทในเครือ เครือ่งหมายการคาอ่ืนๆ ท้ังหมดเปนกรรมสทิธ์ิของผูท่ีเปนเจาของ
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