دليل مستخدم السلسلة  SRVSمن حزمة البطارية الخارجية
 Easy UPSممتدة التشغيل
معلومات السالمة المهمة
اقرأ التعليمات بعناية وانظر إلى الجهاز لإللمام به جيدًا قبل محاولة التركيب أو التشغيل أو الخدمة أو الصيانة .وقد تظهر الرسائل الخاصة التالية
في هذا الدليل أو في ملصق على الجهاز لتحذرك من المخاطر المحتملة أو للفت انتباهك إلى المعلومات التي توضح لك طريقة التعامل مع
الجهاز.
إضافة هذا الرمز إلى ملصق الخطر أو التحذير المتعلق بسالمة المنتج يشير إلى وجود مخاطر كهربائية ستؤدي إلى
حدوث إصابة شخصية إذا لم يتم إتباع التعليمات.
هذا هو رمز تنبيه السالمة ،ويستخدم للتحذير من أخطار اإلصابة التي قد تلحق باألفراد ,فعليك االمتثال لرسائل
السالمة التي تعقب هذا الرمز لتجنب خطر اإلصابة أو الوفاة.

خطر
تشير عالمة "خطر" إلى موقف خطير سيؤدي إلى الوفاة أو إصابة بالغة إذا لم يتم تفاديه.

تحذير
تشير عالمة "تحذير" إلى موقف خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة بالغة إذا لم يتم تفاديه.

تنبيه
تشير عالمة "تنبيه" إلى موقف خطير قد يؤدي إلى جروح طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تفاديه.

مالحظة
تشير عالمة "ملحوظة" إلى الممارسات غير المتعلقة باإلصابات الجسدية,

إرشادات التعامل مع المنتج

السالمة والمعلومات العامة
احتفظ بهذه التعليمات -
يحتوي هذا الدليل على تعليمات مهمة ينبغي اتباعها أثناء تركيب وحدة والبطاريات وصيانتها.
تفقّد محتويات العبوة بمجرد استالمها ,واحرص على إخطار شركة النقل أو الموزع.في حال وجود أي تلف.
• تُستخدم حزمة البطارية الخارجية هذه داخل األماكن غير المكشوفة فقط.
• ال تشغِّل حزمة البطارية هذه في أشعة الشمس المباشرة أو بجانب أي سوائل أو في أماكن تزداد بها األتربة ومعدالت الرطوبة.
• ال تشغِّل حزمة البطارية بالقرب من نوافذ أو أبواب مفتوحة.
• تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة في حزمة البطارية.
مالحظة :اترك مسافة فاصلة ال تقل عن  20سم من جميع جوانب حزمة البطارية الخارجية.
• ويرجى العلم بأن العوامل البيئية تؤثر على العمر االفتراضي للبطارية ،كما أن درجات الحرارة المحيطة المرتفعة وسوء نوعية التيار المتردد والتفريغ
المتكرر سيقصر العمر االفتراضي للبطارية .اتبع توصيات مصنِّع البطارية.
سالمة استخدام البطارية

تنبيه
خطر غاز كبريتيد الهيدروجين والدخان الزائد
• استبدل البطارية كل  5سنوات على األقل.
• استبدال البطارية على الفور ,عندما تشير وحدة  UPSإلى ضرورة استبدال البطارية.
• استبدل البطارية في نهاية عمرها االفتراضي.
• استبدل البطاريات بنفس العدد والنوع المثبت في األصل في الجهاز.
• استبدل البطارية فورًا عندما تشير وحدة  UPSإلى ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل مفرط أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط داخل UPS
أو عند وجود دالئل لتسرب مادة اإللكتروليت .أوقف تشغيل وحدة  ،UPSوافصلها من منفذ دخل التيار المتردد ،وافصل البطاريات .ال تشغِّل وحدة
 UPSإلى أن يتم استبدال البطاريات.
• *استبدل جميع وحدات البطارية (بما في ذلك الوحدات النمطية الموجودة في حزم البطارية الخارجية) التي مضى عليها أكثر من عام واحد ،عند
تركيب بطاريات إضافية أو استبدال وحدة (وحدات) البطارية.
قد يؤدي اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات إلى إصابة طفيفة أو متوسطة وتلف الجهاز.
* اتصل بـ  Schneider Electricحول العالم لتحديد عمر وحدات البطارية المركبة.

• يتعين إجراء صيانة البطاريات القابلة لالستبدال من قِبل المستخدم أو اإلشراف عليها بواسطة أفراد على علم تام بها وباالحتياطات الواجب اتخاذها.
وفي هذه الحالة ،تكون البطاريات غير قابلة لالستبدال من قِبل المستخدم.
• تستخدم  Schneider Electricبطاريات حمضية رصاصية محكمة اإلغالق وال تتطلب صيانة .وفي ظروف االستخدام والمناولة العادية ،ال يوجد
تالمس مع المكونات الداخلية للبطاريات .وقد يؤدي الشحن الزائد أو السخونة المفرطة أو أي حالة أخرى من حاالت سوء استخدام البطاريات إلى
تفريغ إلكتروليت البطاريات ،وهي مادة سامة وقد تلحق ضررًا بالجلد والعينين حال تسربها.
• استخدم أدوات بمقابض معزولة،
• ارتدِ قفازات وأحذية عالية الساقين مصنوعة من المطاط،
• حدد إذا ما كانت البطارية مؤرضة عن قصد أو دون قصد .فقد يؤدي التالمس مع أي جزء من بطارية مؤرضة إلى حدوث صعقة كهربائية وحروق
بفعل تيار دائرة قصر عالٍ .ويمكن الحد من احتمالية هذه المخاطر إذا تمت إزالة أطراف التأريض أثناء التركيب والصيانة بواسطة شخص متمرس.
• يحتوي هذا الجهاز على فولتيات قد تتسبب في حدوث مخاطر ،لذا تجنب محاولة تفكيك الوحدة ،وال تتضمن هذه الوحدة قطع غيار يمكن للمستخدم
صيانتها بمفرده ،يجب إجراء اإلصالحات من قبل أحد موظفي الصيانة المدربين التابع للمصنع فقط،
• يحذر التخلص من البطارية عن طريق حرقها ،ألنها قد تنفجر.
• تجنب فتح البطاريات أو تشويهها ،فقد تكون المادة الكهربية المنبعثة ضارة بالجلد والعينين وقد تكون سامة.
• تجنب توصيل أطراف البطارية أو حزمها بسلك أو بأي جسم موصل للكهرباء.
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وصف المنتج
توصل حزمة البطارية الخارجية  Schneider Electricبوحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة ( )UPSالمحددة من .باإلضافة إلى تقديم
 UPSوحزمة البطارية الخارجية الحماية الموسعة لألجهزة اإللكترونية في حاالت انقطاع الكهرباء وضعف التيار الكهربائي وضعف الجهد
الكهربائي والتدفق المفاجئ للتيار .كما تعمل حزمة البطارية الخارجية على توفير الطاقة بشكل مستمر حتى تعود الطاقة المستخدمة إلى
المستويات اآلمنة أو حتى يتم تفريغ البطاريات بالكامل .يتم تعبئة  UPSوحزمة البطارية الخارجية بشكل منفصل.
يتوفر دليل االستخدام هذا على القرص المضغوط الذي يتضمن الوثائق المرفقة وعلى الموقع اإللكتروني لشركة
 ، Schneider Electricوعنوانه www.schneider-electric.com

محتويات العبوة
ينبغي قراءة دليل السالمة قبل تركيب حزمة البطارية.
ينبغي إعادة تدوير مواد التغليف والتعبئة أو حفظها إلعادة استخدامها أو التخلص منها بطريقة صحيحة.
SRVS240RLBP-9A

()1
دليل استخدام

()1
حزمة البطارية

)(8

()1
قرص مضغوط يشتمل على
ووثائق المستخدم

)(1
كبل بطارية

)(2

ت ث ب يت ك ت ي فة
حامل ع لى

ال رأس م سطحة ب راغي

مالحظة :يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على ملصق صغير الحجم بالغطاء العلوي.

الملحقات االختيارية
لالطالع على مزيد من الملحقات االختيارية ،راجع الموقع اإللكتروني لشركة  Schneider Electricعبر العنوان
.www.schneider-electric.com
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المواصفات
المواصفات البيئية

مالحظة
خطر تلف الجهاز
يجب استخدام حزمة البطارية في األماكن غير المكشوفة فقط.
•
يجب أن يتصف مكان التركيب بالثبات والصالبة لتحمل ثقل حزمة البطارية.
•
ال تشغِّل حزمة البطارية في األماكن المعرضة لكميات كبيرة من األتربة أو درجات حرارة أو معدالت رطوبة خارج نطاق الحدود الواردة في المواصفات.
•
قد يؤدي اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات إلى تلف الجهاز.

درجة الحرارة

تفريغ الشحن
إعادة الشحن
التخزين

االرتفاع

التشغيل
التخزين

الرطوبة
تصنيف الحماية من
المواد الدخيلة ()IP

من  15-إلى .50
من  0إلى 40
من  15-إلى 40
أثناء التخزين ،اشحن البطارية كل  4أشهر.
من  0إلى  1000متر :التشغيل العادي
من  0إلى  15000متر
رطوبة نسبية تتراوح من  0إلى  ,%95في حالة
عدم التكثيف
IP 20

هذه الوحدة مُعـَدّة لالستخدام المنزلي فقط ،لذا
احرص على اختيار مكان متين بما فيه
الكفاية ليناسب وزن الوحدة.
ال تشغِّل حزمة البطارية في األماكن
المعرضة لكميات كبيرة من األتربة أو
درجات حرارة أو معدالت رطوبة خارج
نطاق الحدود الواردة في المواصفات.
تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة في
حزمة البطارية .واترك مساحة كافية لتهوية الوحدة
بشكل جيد.

المواصفات المادية

طراز وحدة
األبعاد بالعبوة
العرض × االرتفاع × العمق
األبعاد بدون العبوة
العرض × االرتفاع × العمق
الوزن بالعبوة
الوزن بدون العبوة
إرشادات الحمل

SRVS240RLBP-9A
 580مم ( 22.83بوصة) × 250مم ( 9.84بوصة) × 870مم
( 34.25بوصة)
 438مم ( 17.2بوصة) × 133مم ( 5.24بوصة) ×  606مم
( 23.86بوصة)
70كجم
63كجم
> 55كجم (> 120رطل)

البطارية

طراز وحدة
النوع
أعداد البطارية
فولتية مخزن طاقة البطارية
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محكمة اإلغالق وال تتطلب أي صيانة 12 ،فولت 9 ،أمبير ساعة
 20قطعة
 240فولت
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خصائص اللوحة الخلفية
SRVS240RLBP-9A

موصل البطارية
قاطع تيار دائرة الدخل

المثبت ال حامل ت ث ب يت
ل

.ب و صة  19حامل حاوي ة ف ي ال بطاري ة وحزمة ال بطاري ة حزمة ل ترك يب ال تال ي ال مخطط راج ع

ت ن ب يه
س قوطه أو ال جهاز إ س قاط خطر
• .ال جهاز ل وزن وال م نا س بة ال صح يحة ال رف ع ت ق ن يات ات بع
• .ال حامل من ال س ف لي ال جزء ف ي ال بطابي ة حزمة بِّكر
• .ال بطابي ة حزمة أع لى  UPSوحدة بِّكر
• .ال غرض ل هذا ال مرف قة ال براغي جم يع ب ا س تخدام ال وحدة ف ي ب ال حامل ال ت ث ب يت ِّ ت ي فات بب ط أح ِّم
• .ال غرض ل هذا ال مرف قة ال براغي جم يع ب ا س تخدام ال حامل ف ي ال وحدة بب ط أح ِّم

.م تو سطة أو ط ف ي فة إ صاب ة وحدوث ال جهاز ت لف إل ى ال ت ع ل يمات هذه ات باع عدم ي ؤدي ق د
ري ةال بطا حزمة وحدة ف ي ك ت ي ف ت ين رب ط ح كمأ
ب راغي  8ا س تخدام .ال بطاري ة حزمة ف ي وك ت ي ف ت ين
.ك ت ي فة ل كل

أح كم .ال حامل حاوي ة ف ي وأدخ لها ال بطاري ة حزمة وحدة ارف ع
ب راغي ب ا س تخدام ال حامل ف ي ال بطاري ة حزمة وحدة رب ط
ع بر )ال ع بوة داخل مرف قة غ ير( وف ل كات و صوام يل
.ال ق ض بان داخل ت ث ب ي تها ك ت ي فات

ول هذا  L).حرف ش كل ع لى دعامة( ال حامل ت رك يب أث ناء ب ال حامل ت ث ب يت ك ت ي فات ا س تخدام ي جب ال وزن ،ل ث قل اًرظا :مالحظة
.ال حامل خزاا ة من ال س ف لي ال جزء ف ي ال بطاري ة وحزمة  UPSوحدة ب ترك يب ي و صى ا ف سه ،ال س ببيمكن شراء طقم قطبان اختياري
بشكل منفصل إذا لزم األمر
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تركيب حزمة البطارية
التوصيل بوحدة UPS
وصِّل  UPSبحزمة البطارية الخارجية باستخدام كبل بطارية .راجع المخطط أدناه لالطالع على كيفية توصيل بطارية خارجية.

•

الرجاء توصيل البطارية حسب فولتية البطارية المشار إليها في لوحة البيانات الخلفية .إذا كانت فولتية البطارية الموصَّلة غير
صحيحة ،فقد يؤدي ذلك إلى إتالف وحدة  UPSوتعذر إصالحها .لذلك ،تأكد من توافق فولتية البطارية مع مواصفات .UPS

•

تأكد من توصيل الكبل األحمر بالطرف الموجب والكبل األسود بالطرف السالب من نظام البطارية الخارجية على الترتيب.
تأكد من إحكام توصيل األرضي (الكبل األخضر).

توصيل حزمة البطارية بحزمة بطارية أخرى
إذا كانت هناك أكثر من حزمة بطارية متصلة بوحدة ،UPS
الخطوة  :1وصِّل  UPSبحزمة البطارية الخارجية رقم  1باستخدام كبل بطارية واحد (أ).
الخطوة  :2استخدم كبل بطارية آخر (ب) وقم بتوصيل أحد طرفيه بموصل خلفي
الخطوة  :3قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل البطارية (ب) بالموصل الخلفي

على حزمة البطارية رقم .1
على حزمة البطارية رقم .2

تأكد من إحكام توصيل األرضي.

وحدة UPS

 1#حزمة البطارية

 2#حزمة البطارية
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استكشاف األعطال وإصالحها
استخدم الجدول أدناه لحل المشكالت الثانوية لتثبيت وحدة  UPSوتشغيلها.
المشكلة و/أو األسباب المحتملة

الحل

عندما تكون  UPSموصَّلة بالبطارية ،ال تمد الطاقة إلى األجهزة الموصَّلة
لم يتم توصيل البطارية.
تم إيقاف التشغيل فجأة بسبب انخفاض طاقة البطارية .ربما
تكون  UPSقد استنفدت طاقة البطارية بسبب انقطاع طاقة
الخط األساسي ،وأوقفت تشغيل طاقة الخرج بسبب دخول
البطارية في حالة انخفاض للطاقة.

وصَّل البطارية بوحدة  .UPSارجع إلى قسم " إعدادات بدء التشغيل" بهذا
الدليل .UPS
انتظر لحين عودة طاقة الخط األساسي واشحن البطارية .ولتشغيل طاقة الخرج بعد
عودة طاقة الخط األساسي ،اضغط على الزر

.

تطلق  UPSتنبيهًا صوتيًا مسموعًا على فواصل زمنية طويلة
اكتشفت  UPSخطأ .ارجع إلى قسم "التنبيهات" بهذا الدليل .UPS

تعمل  UPSبشكل عادي عند تشغيلها
باستخدام طاقة البطارية.

ال تعرض  UPSوقت التشغيل االحتياطي المتوقع.
نفدت طاقة بطارية  UPSبسبب حدوث انقطاع للتيار مؤخرًا.

أوشكت البطارية على الوصول إلى اهاية
عمرها االفتراضي.

يجب إعادة شحن البطاريات عقب انقطاع التيار لفترات طويلة؛ فقد تتلف البطاريات
بشكل أسرع عند تشغيلها بدون إعادة شحنها على نحو سليم أو عند تشغيلها في درجات
حرارة مرتفعة.
إذا أوشكت البطارية على الوصول إلى اهاية عمرها االفتراضي ،يوصى
باستبدالها حتى لو لم يضئ مؤشر االستبدال .ارجع إلى قسم "التشغيل" بهذا الدليل
.UPS
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النقل
 .1يرجى إيقاف تشغيل جميع األجهزة المتصلة وفصلها.
 .2افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي.
 .3يرجى فصل جميع البطاريات الداخلية والخارجية (إن وجدت).
 .4إتباع تعليمات الشحن الموضحة في قسم الصيانة بهذا الدليل.

الخدمة
تجنب إرجاع الوحدة إلي الموزع إذا تطلبت الصيانة ,واتبع الخطوات التالية:

 .1احرص على مراجعة قسم استكشاف األعطال وإصالحها الموجود بهذا الدليل للحد من التعرض للمشكالت الشائعة.
 .2في حالة استمرار المشكلة ،يرجي االتصال بخدمة عمالء شركة  Schneider Electricمن خالل الموقع اإللكتروني
.www.apc.com
 .aاحرص على مالحظة رقم الطراز والرقم التسلسلي وتاريخ الشراء ،كما يوجد الرقم التسلسلي ورقم الطراز علي اللوحة
الخلفية للوحدة وعبر شاشة  LCDفي طرازات محددة.
 .bاتصل بدعم العمالء .سيحاول أحد الفنيين حل المشكلة عبر الهاتف .حيث سيقوم بإصدار رقم رخصة المادة المرتجعة (رقم
 )RMAفي حالة عدم قدرته على حلها.
 .cتكون الصيانة مجانية إذا كانت الوحدة خالل فترة الضمان.
 .dتختل ف إجراءات الصيانة والمرتجعات من بلد آلخر .ولالطالع على التعليمات المعنية بكل بلد ،راجع الموقع اإللكتروني
لشركة  ، Schneider Electricوعنوانه www.apc.com.
 .3احرص على تغليف الوحدة علي نحو مالئم لتجنب تعرضها للتلف أثناء النقل ،كما يحذر استخدام مواد رغوية أثناء التغليف،
وكذلك ال يغطي هذا الضمان أي تلف قد يحدث أثناء النقل.
 .4احرص على كتابة رقم ترخيص المواد المرتجعة (رقم  )RMAالذي يوفرها مركز الدعم على الجزء الخارجي من العبوة.

 .5احرص على إعادة الوحدة مع شركة نقل مؤمنة مع دفع تكاليف الشحن مسبقًا ،وإرسالها إلى العنوان الذي يقدمه مركز دعم العمالء.
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الضمان المحدود للمصنع
تتكفل شركة شنايدر الكتريك لتكنولوجيا المعلومات ( )SEITبضمان منتجاتها شريطة أن تكون خالية من عيوب المواد والتصنيع لعامين ( )2من تاريخ الشراء،
ويقتصر التزام الشركة على إصالح األجهزة أو استبدالها علي نفقتها الخاصة حال اشتمالها على أي عيوب ،علمًا بأنه ال يتجاوز إصالح الجهاز المعيب أو أي جزء
منه أو استبداله فترة الضمان األصلية.
يسري هذا الضمان فقط على المشتري األصلي والذي يمتلك جهاز مُسجل في غضون  10أيام من تاريخ الشراء ،ويمكن تسجيل األجهزة علي اإلنترنت من خالل
على موقع .warranty.apc.com
كما ال تتحمل الشركة أية مسؤولية بموجب هذا الضمان إذا كشف االختبار أو الفحص أن العيب المزعوم في الجهاز غير موجود أو تسبب فيه المستخدم النهائي أو
كان نتيجة سوء استخدام طرف آخر أو نتج عن إهمال أو تثبيت الجهاز أو اختباره أو تشغيله على نحو غير سليم وبما ال يتوافق مع إرشادات الشركة الخاصة
بالمواصفات ،عالوة على ذلك ،ال تتحمل الشركة  SEITمسؤولية العيوب الناجمة عما يلي )1 :المحاوالت غير المصرح بها إلصالح الجهاز أو تعديله  )2أو عدم
مالئمة الفولطية الكهربائية أو االتصال بشكل غير صحيح  )3أو عدم مالئمة ظروف موقع التشغيل  )4أو القضاء والقدر  )5أو تعرض الجهاز ألحد العناصر
الخطرة أو  )6السرقة ،وبموجب هذا الضمان ،ال تتحمل الشركة  SEITأية مسؤولية بأي حال من األحوال عن أي جهاز تم تغيير رقمه التسلسلي أو تشويهه أو
حذفه.

خالفاً لما ذُكر آنفا ،ليس هناك أية ضمانات صريحة أو ضمنية يمكن أن تنطبق علي المنتجات التي يتم بيعها أو صيانتها أو تجهيزها بموجب هذه االتقافية أو
ما يمت لها بصلة.
كما تخلي الشركة مسؤوليتها عن كافة الضمانات الضمنية المتعلقة بالقابلية للبيع أو الرضا الشخصي أو المالئمة لغرض معين،
كما أنه ال يمكن زيادة حجم الضمانات الصريحة للشركة أو تقليصها أو التأثير عليها ،وليست هناك أية مسؤولية أو التزام تتحمله الشركة جراء طرح تقنية
جديدة أو أجهزة أخرى أو ما يرتبط بصيانة أجهزتها،
وتعد الضمانات والتعويضات سالفة ال ذكر حصرية وتحل محل كافة الضمانات والتعويضات األخرى ،وتمثل الضمانات المنصوص عليها آنفا حدود
مسؤولية شركة  SEITوحدها ،وتضمن تعويض حصري للمشتري في حال خرق أية من هذه الضمانات ،كما تتسع ضمانات  SEITلتشمل فقط
المشتري األصلي وال تشمل أية أطراف أخرى.
وال يقع علي عاتق شركة  SEITأو موظفيها أو مديريها أو التابعين لها أو العاملين بها أي ضرر من األضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التابعة أو
األضرار العقابية التي تنجم عن استخدام المنتج أو صيانته أو تثبيته ،سواء نجمت تلك األضرار عن العقد أو ضرر بصرف النظر عن الخطأ أو اإلهمال أو
المسؤولية المطلقة أو سواء أخطرت شركة ( )SEITفي وقت مبكر بإمكانية نشوب تلك األضرار ،تعد شركة ( )SEITباألحرى غير مسئولة عن أية
تكاليف كخسارة في األرباح أو العوائد سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقدان المكونات أو تلك الخسائر الناجمة عن سوء استخدامها ،أو فقدان
البرمجيات أو البيانات ،أو تكاليف البدائل أو مطالب يتزعمها الطرف الثالث أو غير ذلك،
وال ينطوي هذا الضمان المحدود على بند يحد من أو يستبعد مسؤولية شركة ( )SEITحالة حدوث الوفاة أو الضرر الشخصي الذي قد يحدث نتيجة
إلهمال الشركة أو إدعاءها الكاذب ،إلي حد أنه يمكن استبعاد مسئوليتها أو الحد منها بموجب القوانين المعمول بها.
للحصول علي خدمات الصيانة بموجب هذا الضمان ،يجب الحصول على رقم ترخيص المواد المرتجعة ( )RMAمن مركز دعم العمالء ،ويجوز للعمالء الذين
لديهم مطالبات الضمان الدخول على شبكة دعم عمالء شركة  SEITمن خالل موقع الشركة  www.schneider-electric.com.وكما يمكنك تحديد بلدك من
خالل القائمة المنسدلة ،يرجى فتح عالمة تبويب الدعم الموجودة أعلى الصفحة للحصول على معلومات عن دعم العمالء في منطقتك ،ويجب دفع تكاليف نقل
المنتجات المرتجعة مقدمًا ،وكما يلزم إرفاق وصف مختصر للمشكلة التي واجهتك مع دليل شراء المنتج ومكانه.
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خدمة دعم العمالء في جميع أنحاء العالم لشركة
Schneider Electric
تتوفر خدمة دعم العمالء لجميع أجهزة شركة  Schneider Electricمجانًا على النحو التالي:
• يرجى زيارة موقع شركة  Schneider Electricللحصول على وثائق من قاعدة معلومات الشركة ولتقديم طلبات دعم العمالء.
– ( www.apc.comالمقر الرئيسي للشركة)
احرص على االتصال بمواقع شركة  Schneider Electricالمحلية الخاصة بدول معينة ،حيث تمدك هذه المواقع بمعلومات عن دعم
العمالء.
– www.apc.com/support/
تتوفر خاصية البحث العالمي عن الدعم المتاح في قاعدة معلومات شركة  y Schneider Electricوكذلك استخدام الدعم اإللكتروني.
• يمكنك االتصال بمركز دعم عمالء شركة  Schneider Electricعن طريق الهاتف أو البريد االلكتروني.
– لالطالع على المراكز المحلية بكل بلد :انتقل إلى  www.apc.com/support/contactللحصول على معلومات االتصال.
لمزيد من الم علومات حول كيفية الحصول علي دعم العمالء ،يمكنك االتصال بأحد مندوبي شركة  Schneider Electricأو موزعيها الذي اشتريت
منه الجهاز.
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