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 1: ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย 

American Power Conversion Corporation (APC) เป็นผู้นำในประเทศและต่างประเทศในการผลิตสินค้าอันทันสมัยคือ  
เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเน่ือง สวิทช์สำรอง ซอฟต์แวร์ควบคุมกระแสไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ผลิตภัณฑ์ 
ของ APC ช่วยป้องกันฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล จากการแปรปรวนของกระแสไฟฟ้าในสำนักงานของธุรกิจและ 
ของรัฐบาลท่ัวโลก  

ชุดแบตเตอรี่ภายนอก Smart UPS RT ของ APC  ต่อกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (Uninterruptible  
Power Supply หรือ UPS) ของ APC และให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมจากภาวะไฟดับ ไฟหรี่ ไฟตก และไฟกระชาก 

 

การเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากผู้ท่ีรับผิดชอบด้าน 
การควบคุมให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ  อาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 

ความปลอดภัยในการหยิบยก 

ขอให้ใช้ความระมัดระวัง กรุณาอย่ายกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากโดยไม่มีคนช่วย 

  <18 กก. (<40 ปอนด์)   32�55 กก.  (70�120 ปอนด์) 

  18�32 กก.  (40�70 ปอนด์)   >55 กก. (>120 ปอนด์) 

ควรติดต้ังอุปกรณ์นี้ภายในอาคารท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจากสิ่งเจือปนท่ีเป็นสื่อนำไฟฟ้า  กรุณาอ่าน 
พิกัดอุณหภูมิที่แท้จริงได้จากส่วนข้อกำหนดในเว็บไซต์ของ APC 

นโยบายว่าด้วยการใช้งานกับอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

เป็นนโยบายท่ัวไปของ APC ที่จะไม่ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใดของบริษัทฯ กับอุปกรณ์ช่วยชีวิต ซึ่งความล้มเหลว 
หรือความบกพร่องในการทำงานของอุปกรณ์ของ APC อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตทำงานล้มเหลว หรือมีผลอย่าง 
ย่ิงต่อความปลอดภัยหรือสมรรถภาพของอุปกรณ์นั้น  APC ไม่ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใดของบริษัทฯ ในการดูแล 
รักษาผู้ป่วยโดยตรง  APC จะไม่จงใจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการดังกล่าว ยกเว้นแต่ว่า APC จะได้รับ 
การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับที่พอใจว่า  (ก) มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุด (ข)  
ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมด และ (ค) ภาระรับผิดชอบของ APC ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอภายใต้สถานการณ์ 
ดังกล่าว 
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ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ เครื่องให้ออกซิเจนสำหรับเด็กแรกเกิดและเครื่องวิเคราะห์   
เครื่องกระตุ้นประสาท (ไม่ว่าจะใช้กับสำหรับการทำให้ชา การแก้ปวด หรือเพ่ือจุดมุ่งหมายอื่นๆ ก็ตาม) อุปกรณ์ถ่าย 
เลือดกลับให้ตนเอง ที่สูบเลือด เครื่องปั๊มหัวใจ เครื่องตรวจและสัญญาณแจ้งการเสียจังหวะของหัวใจ เครื่องควบคุม 
จังหวะหัวใจ ระบบการแยกโลหิต ระบบการแยกเมมเบรนในเย่ือบุช่องท้อง ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด อุปกรณ์ช่วยหายใจ 
สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อุปกรณ์ช่วยหายใจในขณะให้ยาสลบ ที่สูบเข้าหลอดเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่องค์การอาหาร 
และยาของสหรัฐอเมริกากำหนดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ � สำคัญย่ิง�  

อาจสั่งซ้ืออุปกรณ์การวางสายและการป้องกันกระแสไฟรั่วที่มีมาตรฐานสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเป็นอุปกรณ์เสริม 
สำหรับระบบ UPS หลายระบบของ APC ได้  APC ไม่ขออ้างว่า อุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงนี้ได้รับการรับรองหรือระบุว่า 
เป็นอุปกรณ์ระดับที่ใช้ในโรงพยาบาล โดย APC หรือโดยองค์กรอื่นๆ  ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงไม่เป็นไปตาม 
ข้อกำหนดสำหรับการใช้ในการดูแลรักษาคนไข้โดยตรง 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอร่ี 

 

อุปกรณ์นี้มีแรงดันไฟฟ้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บได้ หากหยิบยกไม่ถูกต้อง  
การติดต้ังและซ่อมแซมอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น 

! อุปกรณ์นี้มีแรงดันไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ อย่าพยายามถอดส่วนประกอบของอุปกรณ์นี้ออกมา อุปกรณ์นี้ 
ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ การซ่อมแซมต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซ่อมที่ได้รับการอบรมมาแล้ว 
จากโรงงานเท่านั้น  

! อย่ากำจัดแบตเตอรี่โดยการเผา แบตเตอรี่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ 
! อย่าเปิดหรือทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ในแบตเตอร่ีมีอิเล็กโตรไลต์ ซึ่งเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา  
! อย่าต่อขั้วบวกและลบของแบตเตอร่ีหรือของชุดแบตเตอรี่ด้วยสายไฟหรือวัตถุนำไฟฟ้าอื่นๆ 
! เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ให้ถอดนาฬิกาข้อมือและเครื่องประดับ เช่น แหวน ออก 
ก่อนท่ีจะทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ี  ใช้เครื่องมือที่มีด้ามจับที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้า 

! เปลี่ยนแบตเตอร่ีโดยใช้จำนวนแบตเตอรี่และประเภทแบตเตอร่ีเดียวกันกับท่ีติดมากับเครื่องในตอนแรก 

การเปลี่ยนและรีไซเคิลแบตเตอร่ี 
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดส่วนประกอบสำหรับเปล่ียนและรีไซเคิลแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย หรือแวะชม 
เว็บไซต์ของ APC ได้ที ่www.apc.com/support 

 
ขอให้ส่งแบตเตอร่ีเก่าไปที่ APC เพ่ือทำการรีไซเคิล  โดยใส่แบตเตอรี่ในกล่องแบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้ 
เปลี่ยนแทนแบตเตอร่ีเก่า 
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 2: การติดต้ังชุดแบตเตอรี่ 

ชุดแบตเตอรี่ Smart-UPS RT ของ APC ให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมเพ่ือปกป้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์อันมีค่าของคุณ ชุดแบตเตอรี่ภายนอกยังให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมในขณะที่ทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใน  
UPS ด้วย  

จำนวนสูงสุดของชุดแบตเตอร่ีที่ใช้ได้กับ UPS 

Smart-UPS RT สามารถต่อกับชุดแบตเตอรี่ภายนอกได้ไม่จำกัดจำนวน ขั้วต่อของชุดแบตเตอรี่มีสีกำกับอยู่ และมี 
รอยบากเพื่อให้สามารถต่อได้อย่างถูกต้อง ทั้งรุ่น SURT1000XLI และ SURT2000XLI ใช้ชุดแบตเตอรี่รุ่น  
SURT48XLBP ท้ังสองรุ่นได้รับการออกแบบข้ึนเพ่ือให้ใช้งานในลักษณะต้ังทรงสูง และติดกับช้ัน  

การแกะออกจากห่อ 

1. เม่ือได้รับชุดแบตเตอร่ี ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทันที   APC ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่าง 
แข็งแรงทนทาน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายขึ้นได้ในระหว่างการขนส่ง หากผลิตภัณฑ์ได้รับ 
ความเสียหาย กรุณาแจ้งให้ผู้ขนส่งและผู้แทนจำหน่ายทราบ   
สามารถนำกล่องไปรีไซเคิลได้ กรุณาเก็บไว้ใช้ใหม่ หรือจัดการทิ้งอย่างเหมาะสม 

2. ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง ซ่ึงประกอบด้วยชุดแบตเตอร่ี  ฝาด้านหน้า (ห่อไว้แยกต่างหาก) ชิ้นส่วนสำหรับ 
ขยายฐานรอง หูยึดที่ด้านหลัง และเอกสารชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์   

 

ชุดแบตเตอรี่ได้รับการจัดส่ง โดยถอดฝาด้านหน้าออก (อยู่ในห่อต่างหากแต่อยู่ในกล่องเดียวกัน)  
คุณจะติดฝาพลาสติกในระหว่างขั้นตอนการติดต้ัง 

 

การจัดวางชุดแบตเตอร่ี 
วางชั้นและชุดแบตเตอรี่ในบริเวณที่จะใช้  ชุดแบตเตอรี่มีน้ำหนักมาก ดังนั้น ขอให้เลือกบริเวณท่ีแข็งแรงพอท่ีจะรับ 
น้ำหนักของชุดแบตเตอรี่ได้ 

คุณต้องติดต้ังชุดแบตเตอรี่ในบริเวณที่ไม่มีฝุ่นมาก และมีการระบายอากาศที่เพียงพอ  ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง 
การระบายอากาศด้านหน้าและหลังของชุดแบตเตอรี่ ขอให้เหลือเนื้อที่ทั้งสองข้างอย่างต่ำหนึ่งนิ้ว  

อย่าใช้ UPS ในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นนอกพิกัดที่ระบุ กรุณาอ่านข้อกำหนดที่เว็บไซต์ของ APC 
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การจัดวาง 

 

การตรวจข้ัวต่อของชุดแบตเตอรี่และของ UPS 

คุณสามารถติดต้ัง UPS และชุดแบตเตอรี่ด้วยกันในลักษณะต้ังทรงสูงได้  ภาพด้านหน้าแสดงให้เห็นภาพของ UPS และ 
ชุดแบตเตอรี่หลังจากการติดต้ัง ภาพด้านหลังแสดงถึงอุปกรณ์เดียวกันทั้งสองน้ี โดยในภาพนี้ ยังไม่ได้เสียบปลั๊กสาย 
เคเบิลของชุดแบตเตอรี่เข้าไป และในภาพนี้แสดงให้เห็นเพียงชุดแบตเตอรี่ภายนอกเพียงชุดเดียว 

 
                  UPS     ชุดแบตเตอรี่ 

ภาพด้านหน้า 

 
              ชุดแบตเตอรี่     UPS 

ภาพด้านหลัง 

ปล๊ักสายเคเบิล 
สำหรับต่อ 

ให้เสียบปลั๊กสายเคเบิลนี้ # เข้ากับขั้วต่อชุดแบตเตอรี่ที่อยู่บน UPS $ หรือกับชุดแบตเตอรี่อีก 
ชุดหนึ่ง หากมีชุดแบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งชุด ขั้วต่อมีสีกำกับอยู่และมีรอยบาก เพ่ือให้สามารถต่อ 
ได้อย่างถูกต้อง 

ขั้วต่อของชุด 
แบตเตอรี ่

ใช้ขั้วต่อของชุดแบตเตอรี่ % เพ่ือต่อชุดแบตเตอรี่หลายชุดเข้าด้วยกันเป็นสายโซ่เดซีกับ UPS  
เครื่องเดียวกัน ขั้วต่อนั้นมีสีกำกับอยู่และมีรอยบาก เพ่ือให้สามารถต่อได้ถูกต้อง 

# $ 

% 
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การติดต้ังชุดแบตเตอร่ี 
กรุณาปฏิบัติตามข้ันตอนพ้ืนฐานเหล่าน้ีในการติดต้ังชุดแบตเตอรี่หนึ่งชุดหรือหลายชุดในลักษณะต้ังทรงสูง  

การถอดและขยายฐานรอง UPS  

UPS มีน้ำหนักมาก กรุณาถอดถาดแบตเตอร่ีออกก่อนเพ่ือให้น้ำหนักเบาลง คุณสามารถอ่านคำแนะนำในการถอดถาด 
แบตเตอรี่และฐานรองได้ในคู่มือการใช้ UPS ของคุณ 

 

1. เม่ือถอดฐานรองออกแล้ว ดึงปลายแต่ละข้างออกจากกัน 

 

2. ฐานรองแต่ละอันต้องใช้ชิ้นส่วนสำหรับขยายหนึ่งชิ้น #  

สำหรับชุดแบตเตอรี่ภายนอกแต่ละชุดที่คุณจะใช้ ชุด 
แบตเตอรี่ภายนอกจะมีชิ้นส่วนสำหรับขยายฐานรองติดไป 
ด้วย ติดชิ้นส่วนสำหรับขยายทุกชิ้นไว้ตรงกลาง และ 
ประกบขาท้ังสองข้าง $ กลับเข้าไปท่ีปลายของชิ้นส่วน 
สำหรับขยาย ทำเช่นเดียวกันนี้กับฐานรองอีกอันหนึ่ง 

 

การถอดถาดแบตเตอร่ีออกจากชุดแบตเตอร่ี 

ชุดแบตเตอรี่มีน้ำหนักมาก ให้ดึงถาดแบตเตอร่ีออกเพ่ือทำให้น้ำหนักเบาลง วิธีการถอดและใส่ถาดแบตเตอร่ีในชุด 
แบตเตอรี่ภายนอกของคุณเหมือนกันกับถาดแบตเตอรี่ที่อยู่ใน UPS ของคุณ 

 

คุณสามารถเข้าถึงถาดแบตเตอรี่ได้จากด้านหน้าของชุด 
แบตเตอรี่ (ดูภาพด้านซ้าย) ต้องใช้ไขควงหัวแฉกในขั้นตอนนี้ 

1. สังเกตว่าจะสามารถเห็นช่องสองช่องในถาดแบตเตอร่ี #  

ชุดแบตเตอรี่ภายนอกได้รับการจัดส่ง โดยถอดฝา $ ออก 
 แต่มีแผงครอบด้านบน % ติดอยู่ 

2. หากมีการใช้งานชุดแบตเตอรี่ภายนอกของคุณมาก่อน คุณ 
จำเป็นต้องถอดแผงครอบด้านบนออกและฝาด้านหน้าออก 
ก่อนจึงจะเข้าถึงช่องแบตเตอรี่ได้ ขอให้อ่านวิธีการถอดฝา 

%

$ 

 #  # 

# 

$ 

$ 
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ด้านหน้าและแผงครอบด้านบนได้ใน คู่มือการใช้  UPS  
ของคุณ 

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน การถอดและใส่ชุดแบตเตอรี่  
ใน คู่มือการใช้ UPS  ต่อไป เพ่ือถอดประตูแบตเตอรี่ ปลด 
ขั้วต่อแบตเตอร่ี (ในกรณีที่ได้มีการใช้ชุดแบตเตอรี่) และ 
ถอดถาดแบตเตอรี่ออก 

การจัดวางชุดแบตเตอร่ีและ UPS 

 

หากมีชุดแบตเตอร่ีภายนอกมากกว่า 2 ชุดต่ออยู่กับ UPS ในระหว่างการติดต้ัง คุณจะต้องใช้คนมากกว่า 
หนึ่งคนในการยกและต้ังชุดแบตเตอรี่และ UPS ท่ีติดอยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าคุณจะได้ถอดถาดแบตเตอรี่ออก 
แล้วก็ตาม 

 

 

1. วาง UPS บนชุดแบตเตอรี่ ติดฐานรองที่มีชิ้นส่วนสำหรับ 
ขยายอยู่ด้วย # กลับเข้าไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน  
คู่มือการใช้  UPS ของคุณ ขันตะปูเกลียวที่ฐานรองให้ติด 
แน่นกับ UPS และชุดแบตเตอรี่แต่ละชุด 

2. ขันตะปูเกลียวที่หูยึดที่ด้านหลัง $ ระหว่างชุดแบตเตอรี่ 
และ UPS และระหว่างชุดแบตเตอรี่แต่ละชุด หากคุณต่อ 
ชุดแบตเตอรี่หลายชุดเข้ากับ UPS ของคุณ 

3. ค่อยๆ ต้ัง UPS และชุดแบตเตอรี่ที่ติดอยู่ด้วยนั้นขึ้นบน 
ฐานรอง 

4. ติดถาดแบตเตอรี่เข้าใน UPS และชุดแบตเตอรี่ อย่าลืมต่อ 
ขั้วแบตเตอรี่ จากนั้น ติดฝาด้านหน้าและแผงครอบด้านบน 
กลับเข้าไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ใน คู่มือการใช้  
UPS ของคุณ 

การต่อแบตเตอร่ีเข้ากับ UPS 

 

ขั้วต่อของชุดแบตเตอรี่มีสีกำกับอยู่และมีรอยบาก เพ่ือให้สามารถต่อได้อย่างถูกต้อง สีของขั้วต่อบน  
UPS ต้องเหมือนกันกับสีของขั้วต่อของชุดแบตเตอรี ่

 
ปล่อยให้ชุดแบตเตอรี่อัดประจุไฟเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง อย่า คาดหวังว่าชุดแบตเตอรี่จะทำงานได้เต็มที่ใน 
ระหว่างเวลาการอัดประจุไฟครั้งแรกนี ้

$ 

# 
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1. เสียบปล๊ักขั้วต่อแบตเตอรี่ # เข้าในข้ัวต่อ $ ที่ด้านหลัง 
ของ UPS 

การต่อชุดแบตเตอร่ีเข้ากับชุดแบตเตอร่ีอีกชุดหนึ่ง 
 

 

1. เสียบปล๊ักสายเคเบิลขั้วต่อชุดแบตเตอรี่ # ลงในขั้วต่อ $  

ที่ด้านหลังของชุดแบตเตอรี่อีกชุดหนึ่ง ขอให้สังเกตว่า  
ภาพทางซ้ายแสดงให้เห็นถึงการต่อ UPS และชุดแบตเตอรี่ 
ภายนอกชุดแรกอย่างถูกต้อง   

$

#

#

$
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สามารถต่อชุดแบตเตอรี่ภายนอกเข้าด้วยกันเป็นสายโซ่เดซี่ใน 
ลักษณะน้ีได้เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด 

การติดชุดแบตเตอร่ีเข้าในช้ัน 

ในการติดต้ังชุดแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งชุดเข้าในชั้น คุณต้องมี ส่วนประกอบของราง  (ช้ินส่วนหมายเลข SURTRK)  
ส่วนประกอบของราง ท่ีจะใช้ในการติด Smart-UPS RT และชุดแบตเตอรี่ภายนอกน้ันเหมือนกัน ให้ติดชุด 
แบตเตอรี่ภายนอกเหมือนกับที่ติด UPS ยกเว้นแต่ว่าชุดแบตเตอร่ีจะมีถาดแบตเตอรี่สองถาดที่ต้องถอดออกและใส่กลับ 
เข้าไปใหม่แทนที่จะเป็นถาดเดียว และไม่ต้องหมุนแผงควบคุมบนชุดแบตเตอรี่ภายนอก เพราะไม่มีแผงดังกล่าวบนชุด 
แบตเตอรี่ภายนอก 
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 3: !"#$%&"'!() SMART-UPS RT $*+,*-./0)1213#*+ 

!"#1(4& SMART-UPS RT 564#748+",*-./0)1213#*+1+3397+ 
Smart-UPS RT !"#$%"%&'&()!*)+#%",-.*/01213&,#4%563718*35(#7902:&;#3<7,#-.* :.=1)3<>?&/7&" Smart-UPS RT 
@A)B&%0CD6+6/01213&,#4%5637>*5@-)+8E,7%&@*+8E,7%&A6F#<C%7$3<+8E,*9<1#3!?6,)  

! PowerChute® plus 2+3&G-96 5.x $DA&90 Windows 95, Windows 98 A&;3 Windows NT   

! >?&/7&" Terminal 2H;#32?I,#56CD6+6-.*/01213&,#4%5637 

CJ",:D3E80%5$DA&90+8E,/1#IJ+8E,35(#@6$#+66,) 

 

2?K6$8#<$D:9LB,#:.=:+&?M809181%":D/6J6D2AI#%6,) CD6+6/01213&,#",NI1#37%&:D6+=2+I%7%&BD<%6 
O3< Smart-UPS RT 2";#32:&;#3<C#%57&J/$!PC%7/01213&,# 

!"#$%& POWERCHUTE® PLUS 283#:-(' 5.X ;%6#() WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT 

PowerChute plus 5.x $DA&90 Windows NT $%"%&'2O)%796!*)790 NT3.5.1 SP5, NT 4.0 Workstation (35#%<1#D SP1)  
A&;3 NT 4.0 Server (35#%<1#D SP1) 

1. 18*19)<R3P1G/+&G1%":D/6J6D@6/N#6R,*, AI9<C%7B,#&,0(1:3"H8+213&G/I)+ 2?8*7&%P87$#+61#3?&J$%6790N()@-)@6 
>?&/7&" PowerChute plus   

2. :I87B,# Configuration 

3. :I87B,# UPS Operating Parameters 
4. ?&90P8I*G External Battery Pack @A)2?K6CD6+6-.*/01213&,#4%5637B,#2A"%J$" 
5. :I87 OK 

!"#$%&'(#)!#* TERMINAL +,-./+(01.2345363%78)9:+:/#1.;"23/! 

1. !!"#$"2R8&GP2+3&G PowerChute plus   @6 Windows NT 1)3<A5.*7%&BD<%6O3< UPS   

2. 2?8*>?&/7&" Terminal 19+35#%<2-#6 @67%&2?8* Hyperterminal @6 Windows NT: 
C%7H;)6C34%H !?B,# Start => Programs => Accessories => Hyperterminal :I87$3<:&9)<18*796B,#!3:36  
Hyperterminal &J00CJO3@A):.=2I;37-;#3/IJ2I;37!3:36 @$#-;#3/IJ:I87 OK  35#%$6@CO)3:+%"+#% �...must  
install a modem,� ')%",O)3:+%"6,)?&%7MOF)6 

3. 2I;37H3&G1$;#3$%& 7%&19)<O3<H3&G16,):;3 2400 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, flow control off 



 

10 

4. เม่ือหน้าต่าง terminal เปิดขึ้นแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพ่ือใส่จำนวนชุดแบตเตอรี่ภายนอก โดยใช้โหมด  
terminal ภายใน Smart-UPS RT: 

กดแป้น Enter เพ่ือเริ่มโหมด terminal  ปฏิบัติตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้น: 
กด 1 เพ่ือแก้ไขการต้ังค่า UPS  กด e (หรือ E) เพ่ือแก้ไขจำนวนชุดแบตเตอรี่ภายนอก ใส่จำนวนชุดแบตเตอรี่ภายนอก 
เท่านั้น (ไม่รวมชุดแบตเตอร่ีภายใน) และกดแป้น Enter  ใส่ YES (ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) และกดแป้น Enter เพ่ือยืนยัน 
การต้ังค่าใหม่นี้  กดแป้นใดก็ได้เพ่ือดำเนินการต่อ กดแป้น Esc เพ่ือกลับสู่เมนูหลัก กดแป้น Esc อีกครั้งเพ่ือออกจาก 
โหมด terminal 
5. ออกจากโปรแกรม terminal 
6. หากต้องการ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ PowerChute  ใน Windows NT ต้องรีสตาร์ท UPS Service 



 

11 

 4: การเก็บ การซ่อมแซม และข้อมูลการติดต่อ 

การเก็บ 

สภาวะการเก็บ 

คลุมชุดแบตเตอรี่ไว้ และวางนอน (ในแนวเดียวกันกับที่วางในชั้น)  ในบริเวณที่เย็นและแห้ง โดยอัดประจุไฟใน 
แบตเตอรี่ให้เต็ม  ถอดสายเคเบิลใดแบตเตอรี่ออก เพ่ือป้องกันการสูญเสียกระแสไฟในแบตเตอร่ี 

การเก็บเป็นเวลานาน 

ที่อุณหภูมิ -15   ถึง +30 °C (+5  ถึง +86 °F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกหกเดือน  
ที่อุณหภูมิ +30   ถึง +45°C (+86 ถึง +113 °F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกสามเดือน 

การเปลี่ยนถาดแบตเตอร่ี 
ชุดแบตเตอรี่ประกอบด้วยถาดแบตเตอรี่สองถาดท่ีเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องปิดเคร่ืองก่อน การเปล่ียนถาดแบตเตอร่ีเป็น 
ขั้นตอนที่ปลอดภัย และไม่มีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด เม่ือเปลี่ยนแบตเตอร่ี คุณสามารถปล่อยให้ชุดแบตเตอรี่ต่ออยู่ 
กับ UPS โดยมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ได้ หากต้องการตรวจสอบหมายเลขถาดแบตเตอร่ีที่ใช้สำหรับเปลี่ยน (RBC) และ 
ต้องการดูทางเลือกอ่ืนๆ กรุณาไปที่เว็บไต์ของ APC ที ่http:// www.apc.com /support  ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ 
ใน คู่มือการใช้  UPS ของคุณและคำแนะนำในคู่มือนี้ในส่วน การติดต้ัง 
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คำแถลงเก่ียวกับการเป็นไปตามกฎข้อบังคับ 

 

การซ่อมแซมSERVICE 
หากผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม อย่าส่ง UPS คืนให้แก่ผู้แทนจำหน่าย กรุณาปฏิบัติตามข้ันตอนเหล่านี ้

1. อ่านวิธีแก้ไขปัญหาในส่วน การแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป 

2. ตรวจสอบว่า สวิทช์ตัดกระแสไฟอัตโนมัติไม่ได้ดีดกลับ การดีดกลับของสวิทช์ตัดกระแสไฟอัตโนมัติเป็นปัญหาที่ 
พบบ่อยท่ีสุดเกี่ยวกับ UPS 

3. หากปัญหายังเกิดขึ้น กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ APC หรือไปท่ีเว็บไซต์ของ APC (www.apc.com) 

! จดหมายเลขรุ่น หมายเลขประจำเคร่ือง และวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไว้ หากคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ APC   
เจ้าหน้าที่จะขอให้คุณอธิบายปัญหาของคุณให้ฟัง และหากเป็นไปได้ จะพยายามแก้ไขปัญหาให้คุณทาง 
โทรศัพท์ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ เจ้าหน้าที่จะจัดการให้ส่งผลิตภัณฑ์มาซ่อม หรือออก 
หมายเลขอนุมัติการส่งวัสดุคืน (หมายเลข RMA) ให้แก่คุณ   

! หากผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หากพ้นระยะเวลาการ 
รับประกันแล้ว คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแแซม 

! ขั้นตอนการซ่อมแซมหรือการส่งผลิตภัณฑ์ของคุณคืนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หากมีข้อสงสัย 
เกี่ยวกับการรับประกันและการอนุมัติเพ่ือส่งวัสดุคืน (RMA) กรุณาติดต่อสำนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของ APC  
ในประเทศของคุณ (www.apc.com/support)   
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4. นำผลิตภัณฑ์ใส่ในกล่องเดิม หากไม่ได้เก็บกล่องไว้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ APC เพ่ือขอกล่องใหม่ 

นำผลิตภัณฑ์ใส่ในกล่องให้ดี เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง อย่าใช้เม็ดโฟมในการ 
บรรจุ  การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง 

 
 

ดึงขั้วต่อแบตเตอรี่ออกก่อนท่ีจะขนส่ง UPS เสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกระทรวงคมนาคม 
ของสหรัฐฯ (DOT)   

5. เขียนหมายเลข RMA ไว้บนกล่อง 
6. ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งให้คุณทราบ โดยประกันการส่งและชำระค่าส่งล่วงหน้า 

การติดต่อ APC CONTACTING APC 

กรุณาอ่านข้อมูลที่มีให้ในเว็บไซต์ของ APC ท่ี 

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

การรับประกันแบบจำกัด 

กรุณาอ่านคู่มือการใช้ UPS ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดสำหรับทั้ง UPS และชุดแบตเตอรี่ 
ภายนอกของคุณ 


