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INFORMASI KEAMANAN

Unit baterai eksternal Schneider Electric Smart-UPSTM SR1 SR148XBP (XBP) tersambung untuk
memilih model Schneider Electric Uninterruptible Power Supply (UPS). Secara bersama unit-unit ini
memberikan perlindungan yang panjang bagi perangkat elektronik terhadap pemadaman listrik,
turunnya tegangan secara mendadak, dan turun-naiknya tegangan. UPS dan paket baterai eksternal
secara bersama memberikan daya terus menerus dari baterai sampai daya listrik kembali normal atau
bila baterainya sudah habis sepenuhnya.
UPS dan XBP dikemas terpisah.
Perubahan atau modifikasi atas unit ini yang tidak sesuai dan disetujui oleh pihak
yang bertanggung jawab dapat membatalkan garansi.

PENANGANAN KEAMANAN
Hati-hati. Jangan mengangkat beban yang berat tanpa bantuan orang lain.
<18 kg (<40 lb)

32–55 kg (70–120 lb)

18–32 kg (40–70 lb)

>55 kg (>120 lb)

Peralatan ini dimaksudkan untuk dipasang dalam ruangan yang memiliki pengatur suhu udara dan
bebas dari kontaminan yang dapat menghantarkan listrik.
Lihat Karakteristik di situs web Schneider Electric, www.schneider-electric.com untuk mengetahui
rentang suhu sebenarnya.
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KEAMANAN BATERAI
Peralatan ini mengandung tegangan listrik yang dapat berbahaya dan dapat
menyebabkan cedera jika tidak ditangani secara benar.
Peralatan ini harus dipasang dan diperbaiki hanya oleh seorang teknisi listrik
yang memenuhi syarat.











Alat ini mengandung tegangan yang dapat berbahaya. Jangan membuka unit. Unit mengandung
bagian yang tidak dapat diperbaiki oleh konsumen. Perbaikan harus dilakukan oleh petugas
terlatih dari pabrik.
Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai dapat meledak.
Jangan membuka atau membongkar baterai. Baterai mengandung elektrolit yang mengandung
racun dan dapat merusak kulit dan mata.
Jangan hubungkan baterai terminal atau kemasan baterai dengan kabel atau obyek lainnya yang
dapat menghantarkan listrik.
Untuk mencegah cedera dari bahaya listrik, lepaskan jam tangan dan perhiasan seperti cincin saat
penggantian baterai. Gunakan alat yang pegangannya terisolasi.
Ganti baterai dengan nomor dan jenis yang sama seperti aslinya terpasang dalam alat tersebut.

PENGGANTIAN BATERAI DAN DAUR ULANG
Hubungi agen anda atau kunjungi website Schneider Electric, www.schneider-electric.com, untuk
informasi penggantian kit baterai dan daur ulang baterai.
Pastikan untuk mengembalikan baterai bekas ke Schneider Electric untuk didaur
ulang. Kirimkan ke Schneider Electric dalam material kemasan penggantian baterai.
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MEMASANG KEMASAN BATERAI

Unit Baterai Eksternal Smart-UPS SR1 memberikan perpanjangan perlindungan untuk melindungi
komputer Anda dan peralatan elektronik berharga lainnya. Unit baterai eksternal juga memberikan
perlindungan ekstra sewaktu mengganti baterai pada UPS.

JUMLAH MAKSIMUM KEMASAN BATERAI YANG DAPAT DILAYANI UPS
Smart-UPS SR1 dapat melayani jumlah kemasan baterai eksternal yang tidak terbatas. Konektor
kemasan baterai diberi warna untuk memberikan kode dan kunci untuk mencegah hubungan yang
tidak benar. Kedua model SR11KXIET dan SR12KXIET menggunakan model kemasan baterai
SR148XBP. Keduanya dirancang untuk beroperasi pada konfigurasi menara (tower configuration)
dan konfigurasi pada dudukan rak (rack mount configuration).

MEMBUKA KEMASAN
1. Periksa paket baterai pada saat diterima. Schneider Electric merancang kemasan yang kokoh
untuk produk ini.Namun, kecelakaan dan kerusakan mungkin terjadi selama pengiriman. Beritahu
pengirim dan agen apabila terdapat kerusakan.
Kemasan dapat didaur ulang; simpan untuk digunakan kembali atau hancurkan dengan benar.
2. Periksa isi kemasan. Paket kiriman berisi UPS, panel depan UPS (dikemas terpisah), lembar
perpanjangan dudukan kaki, ikat pegangan belakang (rear bracket tie), dan sebuah kit literatur
yang berisi dokumentasi produk.
Kemasan baterai dengan panel depan terlepas (panel dikemas terpisah di dalam kotak
utama). Anda akan memasang panel plastik selama prosedur pemasangan.

MELETAKKAN KEMASAN BATERAI
Letakkan rak dan UPS ditempat mana mereka akan digunakan. Unit baterai ini berat. Pilih lokasi
yang cukup kuat untuk menopang berat UPS.
Pertimbangkan bahwa anda harus memasang UPS di dalam tempat terlindung yang bebas dari debu
yang berlebihan dan memiliki aliran udara yang cukup. Pastikan agar ventilasi udara di depan dan
belakang UPS tidak terhalang. Beri jarak paling tidak satu inch di kedua sisi.
UPS jangan digunakan saat suhu dan kelembaban udara berada di luar batas. Lihat Karakteristik di
situs web Schneider Electric, www.schneider-electric.com.
PENEMPATAN
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PEMERIKSAAN KONEKTOR PADA KEMASAN BATERAI DAN UPS
UPS dan kemasan baterai dapat dipasang bersamaan dalam konfigurasi menara. Tampak Depan
menunjukkan bagaimana tampak unit setelah pemasangan. Tampak Belakang menunjukkan unit
yang sama – Soket kabel penghubung kemasan baterai belum dipasang dalam gambar ini. Di sini
hanya ditunjukkan satu kemasan baterai eksternal.




UPS Kemasan Baterai
Tampak Depan



Kemasan Baterai UPS
Tampak Belakang

Soket Kabel
Penghubung

Soket kabel penghubung  ditempelkan ke dalam sebuah konektor kemasan
baterai atau dalam UPS , atau kemasan baterai lain jika lebih dari satu kemasan
baterai dipasang bersamaan secara berantai. Konektor diberi warna dan kunci
untuk mencegah hubungan yang tidak benar.

Konektor
Kemasan
Baterai

Gunakan konektor kemasan baterai  untuk menghubungkan secara berantai
beberapa kemasan dengan UPS yang sama. Konektor diberi warna dan kunci
untuk mencegah hubungan yang tidak benar.

PEMASANGAN KEMASAN BATERAI
Untuk memasang sebuah atau beberapa kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dasar berikut.
MELEPAS DAN MEMANJANGKAN KAKI UPS
UPS berat, lepaskan alas baterai untuk memperingan UPS. Petunjuk untuk melepas alas baterai dan
kakinya dapat ditemukan dalam Petunjuk Pemakai UPS.
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1. Setelah kaki UPS dilepas, pisahkan setiap kaki
menjadi dua bagian (dua end bracket).



2. Setiap kaki membutuhkan sebuah lembar
perpanjangan  untuk setiap kemasan baterai
eksternal yang anda gunakan. Lembaran
perpanjangan tambahan dikirimkan dengan
kemasan baterai eksternal. Satukan semua tengah
lembar perpanjangan, dan kemudian satukan
kembali bracket  dengan tepi dari lembar
perpanjangan untuk menyelesaikan salah satu
kaki UPS. Ulangi untuk kaki lainnya.





MELEPAS ALAS BATERAI DARI KEMASAN BATERAI
Kemasan baterai berat. Untuk memperingan, lepaskan alas baterai. Alas baterai di dalam kemasan
baterai eksternal dipasang dan dilepas seperti alas baterai yang terdapat dalam UPS anda.
Alas baterai dapat diakses dari bagian depan UPS
(ditunjukkan di sebelah kiri). Prosedur ini
memerlukan obeng dengan kepala lurus atau
kembang.








1. Perhatikan bahwa kedua kompartemen alas
baterai  dapat dilihat. Kemasan Baterai
Eksternal dikirim dengan  terlepas, namun
panel dekoratif atas  tertempel.
2. Jika kemasan baterai eksternal anda telah
beroperasi, anda harus melepaskan panel
dekoratif atas dan panel depan sebelum anda
dapat meraih kompartemen baterai. Lepaskan
dengan menggunakan petunjuk yang terdapat
pada Petunjuk Pemakai UPS.
3. Teruskan ikuti petunjuk dalam Petunjuk Pemakai
UPS bagian Melepas dan Memasang Kembali
Kemasan Baterai untuk melepaskan pintu baterai,
memutus hubungan baterai (jika kemasan baterai
telah digunakan; baterai dikirimkan dengan
hubungan terputus) dan melepas alas baterai.
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MENEMPATKAN KEMASAN BATERAI DAN UPS
Jika anda akan menghubungkan lebih dari 2 kemasan baterai eksternal dengan UPS,
anda membutuhkan lebih dari satu orang untuk menahan secara benar dan memutar unit
terpasang selama pemasangan, meskipun setelah semua alas baterai terlepas.



1. Posisikan UPS dengan kemasan baterai.
Tempelkan kembali kaki yang diperpanjang 
susuai dengan petunjuk dalam Petunjuk Pemakai
UPS. Sekrup kaki dengan kencang ke dalam
UPS dan setiap kemasan baterai.
2. Sekrup ikat bracket belakang  di antara
kemasan baterai eksternal dan UPS, dan di antara
setiap kemasan baterai eksternal jika anda
memasang secara berantai lebih dari satu
kemasan baterai pada UPS anda.
3. Dengan hati-hati putar seluruh unit yang
terpasang tegak lurus dengan kakinya.
4. Pasang kembali alas baterai ke dalam UPS dan
kemasan baterai. Pastikan agar baterai-baterai
dihubungkan. Tempelkan kembali panel depan
dan panel penutup atas. Petunjuk untuk langkahlangkah ini dapat ditemukan dalam Petunjuk
Pemakai UPS.

MENGHUBUNGKAN KEMASAN BATERAI KE UPS
Konektor kemasan baterai diberi warna dan kunci untuk mencegah hubungan
yang tidak benar. Warna konektor pada UPS harus sesuai dengan warna
konektor kemasan baterai.
Biarkan kemasan baterai untuk diisi selama 24 jam. Jangan berharap UPS bekerja
penuh selama periode pengisian pertama kali ini.
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1. Masukkan soket konektor kemasan baterai  ke
dalam konektor belakang  di bagian belakang
UPS.




MENGHUBUNGKAN KEMASAN BATERAI DENGAN KEMASAN BATERAI LAIN
1. Masukkan soket kabel konektor kemasan baterai
 ke dalam konektor belakang  di bagian
belakang kemasan baterai lainnya. Perhatikan
bahwa ilustrasi di sebelah kiri menunjukkan UPS
dan kemasan baterai eksternal pertama terhubung
dengan benar.
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Jumlah kemasan baterai eksternal yang tak terbatas
dapat ditempelkan dan dengan cara ini dapat
dihubungkan berantai secara bersama.

MENDUDUKKAN KEMASAN BATERAI DI RAK
Untuk memasang satu atau lebih kemasan baterai kedalam dudukan rak, anda membutuhkan Rail Kit
(Part # SURTRK). Rail Kit untuk dudukan Smart-UPS SR1 UPS dan Kemasan Baterai Eksternal
tidak berbeda. Dudukkan kemasan baterai eksternal anda persis sama dengan apabila anda akan
mendudukkan UPS, kecuali dengan kemasan baterai anda harus melepas dan mengganti dua alas
baterai, bukan satu. Pada kemasan baterai eksternal tidak terdapat panel pengatur (control panel)
untuk memutar.
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PENGOPERASIAN SMART-UPS SR1 DENGAN KEMASAN BATERAI

MENSET SMART-UPS SR1 AGAR MENGENALI KEMASAN BATERAI
Model Smart-UPS SR1 tidak dapat mengenali banyaknya jumlah kemasan baterai eksternal yang
terhubung dengannya. Anda harus memprogram Smart-UPS SR1 dengan jumlah kemasan baterai
secara benar menggunakan satu dari dua cara berikut:
 PowerChuteTM Opsional Business Edition
 Program terminal untuk mengubah jumlah kemasan baterai eksternal
Setiap cara dijelaskan dalam bagian ini.
Sangat penting untuk mengikuti petunjuk ini. Jumlah baterai mempengaruhi
perhitungan kinerja waktu kerja Smart-UPS SR1 ketika beroperasi dengan kekuatan
baterai.
MENGGUNAKAN POWERCHUTE OPSIONAL
1. Instal perangkat lunak sesuai petunjuk pada CD. Setelah menjalankan boot ulang komputer, akses
antarmuka pengguna grafis PowerChute.
2. Klik Configuration.
3. Klik UPS Operating Parameters.
4. Sesuaikan External Battery Pack sesuai dengan jumlah kemasan baterai eksternal.
5. Klik OK.
PENGGUNAAN PROGRAM TERMINAL UNTUK MENGUBAH JUMLAH KEMASAN BATERAI EKSTERNAL
1. MENUTUP PowerChute.
2. Buka sebuah program terminal. Contoh untuk membuka Hyperterminal pada Windows NT:
Dari Desktop, pergi ke Start => Programs => Accessories => Hyperterminal. Klik dua kali
Hyperterminal icon (simbol). Anda dihadapkan untuk memilih sebuah nama dan memilih sebuah
icon. Masukkan nama dan klik OK. Abaikan jika terdapat pesan, “...must install a modem,”.
3. Pilih COM port. Seting port adalah 2400 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, flow control off.
4. Sekali terminal window dibuka, ikuti langkah-langkah ini untuk memasukkan jumlah kemasan
baterai eksternal menggunakan terminal mode dalam Smart-UPS SR1:
Tekan Enter untuk memulai terminal mode. Ikuti prompt berikut:
Tekan 1 untuk mengubah Seting UPS. Tekan e (atau E) untuk mengubah jumlah kemasan baterai
eksternal. Masukkan hanya jumlah kemasan baterai eksternal (kemasan baterai internal jangan
dihitung) ikuti dengan menekan Enter. Masukkan YES (harus huruf besar) diikuti dengan Enter
untuk mengkonfirmasi seting baru. Tekan sembarang kunci (key) untuk melanjutkan. Tekan Esc
untuk kembali ke menu utama. Tekan Esc lagi untuk keluar (logout) dari terminal mode.
5. Keluar dari program terminal.
6. Aktifkan ulang Server PowerChute jika diinginkan.
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PENYIMPANAN, PERAWATAN, SERVIS, DAN JAMINAN

PENYIMPANAN
KONDISI PENYIMPANAN
Simpan kemasan baterai UPS terbungkus dan rata (orientasi rack mount) di tempat yang sejuk dan
kering, dengan baterai penuh. Lepaskan setiap kabel yang terhubung untuk mencegah habisnya
baterai secara tidak berguna.
MEMPERPANJANG PENYIMPANAN
Dari -15 ke +30 °C (+5 to +86 °F), isi baterai UPS setiap enam bulan.
Dari +30 ke +45 °C (+86 to +113 °F), isi baterai UPS setiap tiga bulan.

MENGGANTI ALAS BATERAI
Kemasan baterai terdiri dari dua alas baterai yang mudah diganti dan ditukar. Penggantian alas
baterai merupakan prosedur yang aman, terisolasi dari bahaya listrik. Anda dapat tetap membiarkan
kemasan baterai terhubung dengan UPS dan peralatan terhubung tetap menyala ketika mengganti
alas baterai. Kunjungi situs web Schneider Electric, www.schneider-electric.com untuk
mengkonfirmasikan RBC (nomor baki baterai pengganti yang benar) dan melihat pilihan lainnya.
Ikuti petunjuk-petunjuk dalam Petunjuk Pemakai UPS dan dalam petunjuk ini di bagian Pemasangan.

PERBAIKAN
Jika unit memerlukan perbaikan, jangan kembalikan unit ke agen. Ikuti langkah-langkah berikut:
1 . Baca bagian Pemecahan Masalah dalam panduan untuk mengatasi masalah umum.
2 . Jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan Pelanggan APC by Schneider Electric
melalui situs web APC by Schneider Electric, www.apc.com.

a. Catat nomor model dan nomor seri serta tanggal pembelian. Nomor model dan
seri ada di panel belakang unit dan tersedia melalui tampilan LCD pada model
tertentu.

b. Hubungi Dukungan Pelanggan dan teknisi akan mencoba mengatasi masalah

melalui telepon. Bila hal ini tidak memungkinkan, teknisi akan mengeluarkan
Nomor Otorisasi Pengembalian Material (#RMA).

c. Jika unit masih dalam masa jaminan, perbaikan gratis.
d. Prosedur servis dan pengembalian mungkin berbeda di setiap negara. Kunjungi
situs web APC by Schneider Electric, www.apc.com untuk petunjuk khusus
negara.
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3 . Kemas unit dengan baik untuk menghindari kerusakan dalam pengiriman. Jangan
pernah menggunakan butiran busa (foam bead) untuk pengemasan. Kerusakan yang
terjadi pada saat transit tidak ditanggung jaminan.

a. Catatan: Bila pengiriman dilakukan di atau ke Amerika Serikat, selalu

KELUARKAN SATU BATERAI UPS sebelum mengirimkannya sesuai
peraturan Departemen Transportasi Amerika Serikat dan IATA. Baterai
internal dapat ditinggalkan di dalam UPS.

b. Baterai boleh tetap tersambung di XBP selama pengiriman. Tidak semua unit
menggunakan XLBP.

4 . Tulis #RMA yang disediakan Dukungan Pelanggan di bagian luar kemasan.
5. Kembalikan unit ini melalui kurir pra-bayar dan yang diasuransikan ke alamat yang
diberikan oleh Dukungan Pelanggan.

JAMINAN TERBATAS PABRIK
Schneider Electric IT Corporation (SEIT) memberikan jaminan bahwa produknya bebas dari cacat material dan
pembuatan selama jangka waktu dua (2) tahun dari tanggal pembelian. Kewajiban SEIT berdasarkan jaminan ini terbatas
pada perbaikan atau penggantian, atas pilihan tunggalnya, atas produk yang cacat. Reparasi atau penggantian produk cacat
atau komponennya tidak memperpanjang masa berlaku jaminan asli.
Garansi ini berlaku bagi pembeli asli yang harus mendaftarkan produk ini dalam waktu 10 hari setelah pembelian. Produk
dapat didaftarkan online di warranty.apc.com.
Berdasarkan jaminan ini, SEIT tidak bertanggung jawab jika hasil pengujian dan pemeriksaannya mengungkapkan bahwa
tidak terjadi dugaan cacat pada produk atau yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pemasangan yang tidak
semestinya, pengujian, pengoperasian, atau penggunaan produk yang bertentangan dengan rekomendasi spesifikasi SEIT.
Lebih lanjut, SEIT tidak bertanggung jawab atas cacat yang ditimbulkan dari: 1) upaya memperbaiki atau memodifikasi
produk secara tidak sah, 2) voltase atau sambungan listrik yang salah atau tidak memadai, 3) kondisi tempat
pengoperasian yang tidak semestinya, 4) musibah, 5) pemaparan terhadap elemen, atau 6) pencurian. Berdasarkan jaminan
ini, SEIT tidak bertanggung jawab dalam kondisi apapun atas produk yang nomor serinya telah diubah, cacat, atau dilepas.
KECUALI JIKA DITETAPKAN DI ATAS, TIDAK ADA JAMINAN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT,
DENGAN PENERAPAN HUKUM ATAU CARA LAIN, YANG BERLAKU UNTUK PRODUK YANG DIJUAL,
DISERVIS, ATAU DISEDIAKAN BERDASARKAN PERJANJIAN INI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN
PERJANJIAN INI. SEIT MENYANGKAL SEMUA JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEMAMPUAN UNTUK
DIPERDAGANGKAN, KEPUASAAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. GARANSI
TERSURAT SEIT TIDAK AKAN DIPERLUAS, DIKURANGI, ATAU DIPENGARUHI OLEH DAN TIDAK
ADA KEWAJIBAN ATAU KEHARUSAN YANG MUNCUL AKIBAT DARI, PENYEDIAAN SARAN TEKNIS
ATAU LAINNYA ATAU SERVIS SEIT SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK INI. JAMINAN DAN UPAYA
HUKUM DI ATAS ADALAH SATU-SATUNYA DAN SEBAGAI PENGGANTI DARI SEMUA JAMINAN DAN
UPAYA HUKUM LAINNYA. JAMINAN YANG DIURAIKAN DI ATAS MERUPAKAN KEWAJIBAN SATUSATUNYA SEIT DAN UPAYA HUKUM EKSKLUSIF PEMBELI ATAS PELANGGARAN JAMINAN
TERSEBUT. JAMINAN SEIT HANYA BERLAKU BAGI PEMBELI PERTAMA DAN TIDAK BERLAKU BAGI
PIHAK KETIGA MANAPUN. DALAM HAL APA PUN, SEIT, PEJABATNYA, DIREKTURNYA, AFILIASI
ATAU KARYAWANNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA BENTUK KERUGIAN TIDAK
LANGSUNG, KHUSUS, KONSEKUENSIAL ATAU PUNITIF, AKIBAT PENGGUNAAN, SERVIS ATAU
PEMASANGAN PRODUK, APAKAH KERUGIAN TERSEBUT MUNCUL DALAM KONTRAK ATAU TORT,
TANPA MELIHAT KESALAHAN, KELALAIAN ATAU KEWAJIBAN PRODUK ATAU APAKAH SEIT
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TELAH DIBERI TAHU DI MUKA TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUGIAN TERSEBUT. SECARA
SPESIFIK, SEIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS BIAYA APAPUN, SEPERTI HILANGNYA
KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, HILANGNYA
PERANGKAT, HILANGNYA KEGUNAAN PERANGKAT, HILANGNYA PERANGKAT LUNAK,
HILANGNYA DATA, BIAYA PENGGANTIAN, KLAIM OLEH PIHAK KETIGA, ATAU LAINNYA. TIDAK
ADA SATU PERNYATAAN PUN DALAM JAMINAN TERBATAS INI YANG MENGECUALIKAN ATAU
MEMBATASI TANGGUNG JAWAB SEIT ATAS KEMATIAN ATAU CEDERA FISIK SEBAGAI AKIBAT
DARI KELALAIANNYA ATAU KESALAHAN PENAFSIRANNYA HINGGA SEBATAS YANG TIDAK
DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIBATASI OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.
Untuk mendapatkan servis dibawah garansi anda harus mendapatkan nomor Otorisasi Pengembalian Material (Returned
Material Authorization number = RMA) dari layanan pelanggan. Pelanggan yang mengalami masalah klaim jaminan dapat
mengakses jaringan dukungan pelanggan SEIT di seluruh dunia melalui situs web APC: www.apc.com. Pilih negara Anda
dari menu pull-down pemilihan negara. Buka tab Support (Dukungan) di bagian atas halaman web untuk mendapatkan
informasi kontak untuk dukungan pelanggan di wilayah Anda. Produk harus dikembalikan dengan biaya pengiriman dibayar
dimuka dan disertai dengan deskripsi singkat masalah yang ditemui dan bukti tanggal dan tempat pembelian.
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APC by Schneider Electric
Dukungan Pelanggan Seluruh Dunia
Dukungan pelanggan untuk produk ini maupun produk Schneider Electric lainnya
tersedia secara gratis dengan cara menghubungi:
• Kunjungi website APC by Schneider Electric, www.apc.com, untuk
mengakses dokumen dalam APC Knowledge Base dan mengirim
permintaan dukungan pelanggan.
– www.apc.com (Kantor Pusat Perusahaan)
Mengakses situs Web APC by Schneider Electric yang sudah
diterjemahkan untuk negara yang dimaksud, yang masing-masing
menyediakan informasi dukungan pelanggan.
– www.apc.com/support/
Dukungan global untuk melakukan pencarian di APC Knowledge Base
dan menggunakan e-support.
• Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan APC by Schneider Electric melalui
telepon atau e-mail.
– Pusat layanan setempat di setiap negara: kunjungi www.apc.com/
support/contact untuk informasi kontak.
– Untuk informasi tentang cara mendapatkan dukungan pelanggan
setempat, hubungi perwakilan APC by Schneider Electric atau distributor
lain di tempat Anda membeli produk Schneider Electric.

© 2014 APC by Schneider Electric. Smart-UPS dan PowerChute dimiliki oleh Schneider Electric
Industries S.A.S. atau perusahaan afiliasi mereka. Semua merek dagang lainnya merupakan
kepunyaan pemiliknya.
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