Montaj Kılavuzu Smart-UPS™
APCRBC135 / APCRBC136
APCRBC136
Yüksek Sıcaklık 50ºC
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APCRBC135
Standart 40ºC

Donanımın fiziksel bağlantısı kalifiye servis personelince yapılmalıdır.
Tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun.

Dahili Pil Montajı/Yenilemesi
1 Pil bölmesinin kapağını sabitleyen iki vidayı çıkarın. 2 Pil konnektörlerine ulaşmak için pili bölmesinden
Kapağı çıkarın.
çıkarın. Pilin bağlantısını kesin.
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3 Pili kısmen UPS'in içine doğru itin. Pil konnektörlerinin 4 Pil bölmesinin kapağını kapatın ve 1 adımda çıkarılan
iki vidayla sabitleyin.
UPS gövdesi dışında kaldığından emin olun. İki pil
konnektörünü sıkıca birbirine bastırın. Pili UPS'in içine
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yerleştirin.
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Harici Pil Bağlama
Delikli kapağı çıkarma
UPS'de iki adet delikli kapak vardır ve bunlar pil bölmesinde bulunur. Delikli kapaklardan birisi UPS'in yan
tarafındadır. Diğeri ise UPS'in tabanındadır.

Not: Ürün güvenliği standartları uyarınca, UPS'in tabanındaki delikli kapak çıkarılırsa dahili pil,
pil bölmesine monte edilemez.
Dahili pili çıkarma talimatları için bir önceki sayfada yer alan 1 ve 2 numaralı adımlara başvurun.
1 Pil bölmesinin kapağını sabitleyen iki vidayı çıkarın.
Kapağı çıkarın.
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2 Harici pilin kolayca bağlanabilmesi için en uygun olan
delikli kapağı çıkarın.
Delikli kapağı çıkarmak için bir tornavida kullanın.
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3 Pille birlikte kutuda bulunan harici pil kablosunu ve kablo
rakorunu bulun.
Kablo rakorunu harici pil kablosuna kenetleyin.
NOT: Kablo rakoru kabloya kenetlendikten sonra tekrar
açılamaz veya kablodan çıkarılamaz.
Harici pil kablosunu UPS'deki delikten geçirin.
Kablo rakorunu, UPS'deki deliğe takın.

4 İki pil konnektörünü sıkıca birbirine bastırın.
Pil konnektörlerini pil bölmesine yerleştirin.
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5 Pil bölmesinin kapağını kapatın ve daha önce çıkarılan
iki vidayla sıkıştırın.
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Müşteri desteği ve garanti bilgisi APC Web sitesinde (www.apc.com) bulunmaktadır.
© Schneider Electric tarafından sağlanan APC 2012. APC, APC logosu ve Smart UPS,
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