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Εισαγωγή 
Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) της APC είναι σχεδιασμένο για να προλαμβάνει 
διακοπές ρεύματος, περιόδους χαμηλής τάσης (brownout) και απότομες πτώσεις και ανόδους της 
τάσης από το να φτάνουν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας. Το UPS φιλτράρει τις μικρές 
διακυμάνσεις των γραμμών παροχής και απομονώνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας από μεγάλες 
αναταραχές αποσυνδέοντάς τον εσωτερικά από τη γραμμή παροχής. Το UPS παρέχει συνεχές ρεύμα 
από την εσωτερική του μπαταρία, έως ότου η τάση του ρεύματος επιστρέψει σε ασφαλή επίπεδα ή 
αποφορτιστεί εντελώς η μπαταρία. 

 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Tο εγχειρίδιο του χρήστη και ο οδηγός ασφαλείας είναι προσβάσιμα στο παρεχόμενο CD με τα 
εγχειρίδια για το χρήστη και στο δικτυακό τόπο της APC, www.apc.com. 

Αποσυσκευασία 
Προσοχή: Διαβάστε το φυλλάδιο με τις πληροφορίες ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση. 

Ελέγξτε το UPS με την παραλαβή του. Ειδοποιήστε την εταιρεία και τον αντιπρόσωπο αν υπάρχει 
βλάβη. 

Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Φυλάξτε την για να την ξαναχρησιμοποιήσετε ή να την 
ανακυκλώσετε. 

Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας: 
Προσοχή: Tο UPS παραδίδεται με αποσυνδεδεμένη μπαταρία. 

 UPS 
 Έγγραφα του UPS που περιλαμβάνουν: 

 Εγχειρίδια προϊόντος, πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εγγύηση 
 CD με τα εγχειρίδια χρήστη για το Smart-UPS® 
 Μοντέλα 120 V και 230 V: PowerChute® CD 
 Μοντέλα 120 V και 230 V: Σειριακά καλώδια και καλώδια USB 
 Μοντέλα 230 V: Δύο γεφυρωτές  

Εγκατάσταση του UPS 

 

Συνδεση Της Μπαταριας 
Ο σύνδεσμος της μπαταρίας βρίσκεται στον πίσω 
πίνακα. 

Για σύνδεση της μπαταρίας τοποθετήστε το 
αποκλειστικό βύσμα του γεφυρωτή στην αντίστοιχή 
θύρα. 

 

0-95% 1 σε (2.5 cm) 0-40°C 
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Σύνδεση του εξοπλισμού και του ρεύματος στο UPS 

1. Συνδέστε τον εξοπλισμό στο UPS. 
Σημείωση: Ο εκτυπωτής λέιζερ απαιτεί πολύ περισσότερο ρεύμα από τα άλλα είδη εξοπλισμού και 
πιθανόν να υπερφορτώση το UPS. 

2. Προσθέστε εξαρτήματα στην υποδοχή Smart-Slot (προαιρετικά). 
3. Συνδέστε τα καλώδια γείωσης την βίδα ΤVSS (προαιρετικά). Για να κάνετε τη σύνδεση, χαλαρώστε την 

βίδα και συνδέστε το καλώδιο γείωσης της συσκευής καταστολής υπερτάσεων.Σφίξτε την βίδα για να 
ασφαλίσετε το καλώδιο γείωσης. 

4. Συνδέστε το UPS μόνο σε πρίζα υποδοχής 2 πόλων και 3 καλωδίων που να έχει γείωση. Αποφεύγετε τη 
χρήση καλωδίων επέκτασης. 
Μοντέλα 100/120 V: Το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι συνδεδεμένο με το UPS. Το βύσμα εισόδου είναι 
ένα NEMA 5-15P. 
Μοντέλα 230 V: Το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται με τα έγγραφα του UPS. 

5. Μοντέλα 120 V: Ελέγξτε την ένδειξη LED SITE WIRING FAULT (ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ)  που 
βρίσκεται στον πίσω πίνακα. Θα ανάψει σε περίπτωση που το UPS έχει συνδεθεί σε ισχύ εξόδου που δεν 
έχει καλωδιωθεί σωστά (βλ. Αντιμετώπιση Βλαβών). 

6. Ενεργοποιήστε όλες τις συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές. Για να χρησιμοποιήσετε το UPS ως κύριο 
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, βεβαιωθείτε ότι όλος ο συνδεδεμένος εξοπλισμός είναι 
ενεργοποιημένος.  

7. Για να τροφοδοτήσετε το UPS, πατήστε το  κουμπί στον μπροστινό πίνακα. 
Σημείωση: Η μπαταρία φορτίζει στο 90% της χωρητικότητάς της κατά τις πρώτες τέσσερεις ώρες 
κανονικής λειτουργίας. Μην αναμένετε την πλήρη λειτουργία της μπαταρίας κατά το πρώτο αυτό διάστημα 
φόρτισης. 

8. Για τη βέλτιστη ασφάλεια στο σύστημα του υπολογιστή εγκαταστήστε το πρόγραμμα παρακολούθησης 
PowerChute Smart-UPS. 

Πίσω πίνακες 

100 V/120 V  230 V 

  
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ 

Σειριακή θύρα 

 

ΘΥΡΑ USB 

 

Βίδα TVSS 

 

Χρησιμοποιείτε μόνο κιτ διεπαφής, εγκεκριμένα από την APC. 
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που σας παρέχεται για να συνδέσετε τη σειριακή θύρα. Τα στάνταρ καλώδια 
σειριακής διεπαφής δεν είναι συμβατά με το UPS. Οι σειριακές θύρες και οι θύρες USB δεν είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. 
Το σύστημα UPS παρουσιάζει μια βίδα καταστολής των υπερτάσεων μεταβατικής τάσης (TVSS) για να 
συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε συσκευές καταστολής υπερτάσεων, όπως συσκευές προστασίας 
τηλεφωνικών γραμμών και γραμμών δικτύου.  
Όταν συνδέετε το καλώδιο γείωσης, αποσυνδέστε το UPS από το ρεύμα. 
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 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Εμπρόσθιος πίνακας ενδείξεων 

 
 

Ε ΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Online 

 

Το UPS τροφοδοτεί με ρεύμα τον συνδεδεμένο εξοπλισμό. 

AVR Trim (μείωση 
Αυτόματης Ρύθμισης Τάσης) 

 

Το UPS ρυθμίζει υψηλή τάση παροχής ρεύματος.  

AVR Boost (αύξηση 
Αυτόματης Ρύθμισης Τάσης) 

 

Το UPS αναπληρώνει χαμηλή τάση παροχής ρεύματος. 

Ενεργοποίηση μπαταρίας  

 

Το UPS τροφοδοτεί με ισχύ μπαταρίας τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.  

Υπερφόρτωση 

 

Τα συνδεδεμένα φορτία απαιτούν περισσότερη από την ονομαστική 
ισχύ του UPS. 

Αντικατάσταση Μπαταρίας / 
Αποσύνδεση Μπαταρίας 

 

Η μπαταρία έχει αποσυνδεθεί ή πρέπει να αντικατασταθεί. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Τροφοδοσία ισχύος 

 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το UPS. (Διαβάστε για 
επιπλέον λειτουργίες.) 

Διακοπή τροφοδοσίας ισχύος 

 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το UPS. 



 

  4   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Αυτόματος έλεγχος  Αυτόματη: Το UPS πραγματοποιεί έναν αυτόματο έλεγχο όταν είναι 

ενεργοποιημένο και κάθε δύο εβδομάδες εφεξής (ως προεπιλογή). 
Κατά τον αυτόματο έλεγχο, το UPS θέτει για λίγη ώρα σε λειτουργία 
τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία. 

Χειροκίνητη: Πατήστε και κρατήστε πατημένο  το κουμπί για 
μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο αυτόματος έλεγχος. 

Ψυχρή εκκίνηση  μόνο για μοντέλα 120 V and 230 V: Παρέχετε ισχύ μπαταρίας στο UPS 
και το συνδεδεμένο εξοπλισμό απουσία ηλεκτρικής τάσης (βλ. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων). Πιέστε το κουμπί  για ένα 
δευτερόλεπτο και αφήστε το. Το UPS θα κάνει ένα σύντομο ήχο και θα 
σταματήσει. Πιέστε και κρατήστε πατημένο πάλι το κουμπί για 
περίπου τρία δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα παράγει έναν παρατεταμένο 
ήχο. Αφήστε ελεύθερο το κουμπί κατά τη διάρκεια του ήχου.  

Διάγνωση τάσης γενικής 
χρήσεως  

 
 

Το UPS διαθέτει μια λειτουργία διάγνωσης που εμφανίζει την τάση 
τροφοδοσίας. 
Το UPS ξεκινά έναν αυτόματο έλεγχο ως μέρος της διαδικασίας. Ο 
αυτόματος έλεγχος δεν επηρεάζει την εμφάνιση της τάσης. 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο  το κουμπί για να δείτε τη μπάρα 
εμφάνισης του γραφήματος της τάσης τροφοδοσίας. Ύστερα από 
μερικά δευτερόλεπτα, η ένδειξη Φόρτιση Μπαταρίας  με τις πέντε 
ενδεικτικές λυχνίες που βρίσκεται στα δεξιά του μπροστινού πίνακα 
εμφανίζει την τάση εισόδου γενικής χρήσεως.  
Δείτε το αριστερό σχήμα για την ανάγνωση της τάσης (το UPS δεν 
καταγράφει τιμές). 
Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η τάση βρίσκεται ανάμεσα στην τιμή που 
εμφανίζεται στη λίστα και στην αμέσως υψηλότερη τιμή, (βλ 
Αντιμετώπιση προβλημάτων). 

Λειτουργία μπαταρίας 
Το UPS γυρίζει αυτόματα σε λειτουργία μπαταρίας, αν διακοπεί η ισχύς. Ενώ βρίσκεστε σε 
λειτουργία μπαταρίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος κάθε 30 δευτερόλεπτα. 

Πατήστε το κουμπί για να σταματ  ήσει. Αν η ισχύς δεν επανέλθει, το UPS εξακολουθεί να 
τροφοδοτεί τον συνδεδεμένο εξοπλισμό, μέχρι να απφορτιστεί πλήρως η μπαταρία. 

Αν το PowerChute δεν χρησιμοποιείται, τα αρχεία πρέπει να αποθηκευτούν χειροκίνητα και ο 
υπολογιστής πρέπει να απενεργοποιηθεί, προτού το UPS αποφορτίσει πλήρως την μπαταρία. 

Ανατρέξτε σε www.apc.com για πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια ζωής των μπαταριών.  

http://www.apc.com/
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 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POWERCHUTE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΡΤΩΝ SMART SLOT. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΡΗΣΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτόματος έλεγχος Κάθε 14 ημέρες 
(336 ώρες). 

Κάθε 7 ημέρες  
(168 ώρες), 

στην Εκκίνηση 
μόνο, χωρίς 
αυτόματο έλεγχο 

Ρυθμίστε τον χρόνο παρεμβολής στον 
οποίο το UPS θα πραγματοποιεί 
αυτόματο έλεγχο.  

UPS ID UPS_IDEN Έως και οκτώ 
χαρακτήρες  
(αλφαριθμητικοί) 

Ορίστε με μοναδικά στοιχεία το UPS, 
(δηλ. όνομα ή τοποθεσία διακομιστή), 
για την διαχείριση του δικτύου. 

Ημερομηνία 
αντικατάστασης 
τελευταίας 
μπαταρίας 

Ημερομηνία 
Κατασκευής 

μμ/ηη/εε Ρυθμίστε εκ νέου την ημερομηνία 
αυτή όταν αντικαθιστάτε τις μονάδες 
μπαταρίας. 

Ελάχιστη 
χωρητικότητα πριν 
την επαναφορά 
από τερματισμό 

Ποσοστό επί τοις 
εκατό 0 

0, 15, 30, 45, 50, 60, 
75, 90 ποσοστό. 

Καθορίστε το ποσοστό, στο οποίο θα 
φορτίζονται οι μπαταρίες μετά από 
τερματισμό λόγω χαμηλής στάθμης 
μπαταρίας, προτού να τροφοδοτήσετε 
τον συνδεδεμένο εξοπλισμό. 

Ευαισθησία τάσης 

Το UPS ανιχνεύει 
και αντιδρά στις 
παραμορφώσεις 
τάσης περνώντας 
σε λειτουργία με 
τροφοδότηση από 
μπαταρία 
προκειμένου να 
προστατέψει τον 
συνδεδεμένο 
εξοπλισμό. 

Υψηλή Υψηλή ευαισθησία, 
Μέτρια ευαισθησία, 
Χαμηλή ευαισθησία 

Σημείωση: Σε καταστάσεις όπου η 
ποιότητα του παρεχόμενου ρεύματος 
δεν είναι καλή, το UPS υπάρχει 
περίπτωση να περνάει συχνά στη 
λειτουργία με τροφοδότηση από την 
μπαταρία. Σε περίπτωση που ο 
συνδεδεμένος εξοπλισμός είναι σε 
θέση να λειτουργεί κανονικά υπό τις 
συνθήκες αυτές, μειώστε τη ρύθμιση 
ευαισθησίας προκειμένου να 
διατηρήσετε τη χωρητικότητα της 
μπαταρίας και τη διάρκεια του χρόνου 
λειτουργίας. 

Έλεγχος 
καθυστέρησης 
προειδοποιητικού 
σήματος 

Ενεργοποίηση Ενεργποίηση, 
Αθόρυβο προφίλ, 
Απενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση αθόρυβου προφίλ ή 
μόνιμη απενεργοποίηση 
προειδοποιητικων ήχων. 

Αναμονή 
τερματισμού 

90 δευτερόλεπτα 0, 90, 180, 270, 360, 
450, 540, 630 
δευτερόλεπτα. 

Ορίστε το ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ 
του χρόνου κατά τον οποίο το UPS 
λαμβάνει εντολή τερματισμού και του 
πραγματικού τερματισμού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POWERCHUTE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΡΤΩΝ SMART SLOT. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΡΗΣΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ειδοποίηση 
Χαμηλής 
Μπαταρίας 

 

2 λεπτά. 

Το λογισμικό 
PowerChute 
πραγματοποιεί 
αυτόματο, 
ανεπίβλεπτο 
τερματισμό, όταν 
παραμένουν κατά 
προσέγγιση 2 
λεπτά χρόνου 
λειτουργίας της 
μπαταρίας. 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 
20, 23 λεπτά. 

(Οι χρόνοι δίδονται 
κατά προσέγγιση.) 

Το UPS θα εκπέμψει προειδοποιητικό 
ήχο όταν απομένουν δύο λεπτά χρόνου 
ζωής της μπαταρίας. 

Αλλάξτε το μεσοδιάστημα 
προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας 
ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται 
το λειτουργικό σύστημα ή το 
λογισμικό συστήματος για να σβήσει 
με ασφάλεια. 

Αναμονή 
συγχρονισμένης 
ενεργοποίησης 

0 δευτερόλεπτα 0, 60, 120, 180, 240, 
300, 360, 420 
δευτερόλεπτα. 

Ορίστε τον χρόνο αναμονής του UPS 
μετά την επαναφορά της ισχύος και 
πριν από την ενεργοποίηση (για να 
αποφύγετε την υπερφόρτωση του 
κυκλώματος διακλάδωσης).  

Υψηλό σημείο 
μεταφοράς 

Μοντέλα 100 V: 
108 VAC 
 

Μοντέλα 120 V: 
127 VAC 

 
Μοντέλα 230 V: 
253 VAC 

Μοντέλα 100 V: 
108, 110, 112, 114 
VAC 

Μοντέλα 120 V: 
127, 130, 133, 136 
Vac 

Μοντέλα 230 V: 
253, 257, 261, 265 
VAC 

Θέστε το υψηλό σημείο μεταφοράς 
πιο ψηλά για να αποφύγετε ακούσια 
χρήση της μπαταρίας όταν η 
ηλεκτρική τάση είναι συνήθως υψηλή 
και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει 
να λειτουργεί με τάσεις είσόδου, 
τέτοιου ύψους. 

 

 

Χαμηλό σημείο 
μεταφοράς 

Μοντέλα 100 V: 
92 VAC 

Μοντέλα 120 V: 
106 VAC 

 
Μοντέλα 230 V: 
208 VAC 

Μοντέλα 100 V: 
86, 88, 90, 92 VAC 

Μοντέλα 120 V: 
97, 100, 103, 106 
VAC 

Μοντέλα 230 V: 
196, 200, 204, 208 
VAC 

Θέστε το χαμηλό σημείο μεταφοράς 
πιο χαμηλά για να αποφύγετε ακούσια 
χρήση της μπαταρίας όταν η 
ηλεκτρική τάση είναι συνήθως χαμηλή 
και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει 
να λειτουργεί με τάσεις είσόδου, 
τέτοιου ύψους. 

 

Τάση εξόδου 
(μόνο για 
μοντέλα 230 V) 

230 VAC 220, 230, 240 VAC Επιλέξτε την τάση εξόδου. 



 

  7  

 4: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Αποθηκευση 
Αποθηκεύστε το UPS σε ένα δροσερό χώρο χωρίς υγρασία, με τη μπαταρία του πλήρως φορτισμένη. 
Στους-15 ως+30 °C (+5 ως +86 °F), φορτίστε τη μπαταρία του UPS κάθε έξι μήνες. 
Στους+30 ως +45 °C (+86 ως +113 °F), φορτίστε τη μπαταρία του UPS κάθε τρεις μήνες. 

Συντήρηση Μονάδας Μπαταρίας 
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του UPS διαφέρει, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το περιβάλλον. Φροντίστε 
να αντικαθιστάτε τη μπαταρία ανά τρία χρόνια. 
Το UPS αυτό διαθέτει μπαταρίες που αντικαθίστανται εύκολα και εν θερμώ. Η αντικατάσταση είναι μια 
ασφαλής διαδικασία, μακριά από ηλεκτρικούς κινδύνους. Μπορείτε να αφήσετε ενεργοποιημένα το σύστημα 
UPS και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντικατάστασης. Επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας ή την APC (βλ. Πληροφορίες επικοινωνίας) για πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικές 
μπαταρίες. 
Σημείωση: Κατά την αποσύνδεση των μπαταριών, ο εξοπλισμός δεν προστατεύεται από εξωτερικές 
διακοπές ισχύος.  

Αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου συγκράτησης και της μονάδας της μπαταρίας 
  

  
  

 
 

Αντικατάσταση μονάδας μπαταρίας 
Αντιστρέψτε τις οδηγίες για την Αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου και της μονάδας της μπαταρίας. Σημείωση: 
Για να κλείσετε το πορτάκι της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι οι προεκτάσεις είναι σε θέση έκτασης, κλείστε το 
πορτάκι και πιέστε τις προεκτάσεις στη θέση ασφαλείας. 

 
Παρακαλούμε, παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε εγκατάσταση ανακύκλωσης ή 
αποστείλτε τις στην ΑPC μέσα στην συσκευασία των μπαταριών αντικατάστασης. 

Μεταφορά 
1. Τερματίστε και αποσυνδέστε κάθε εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στο UPS. 
2. Απενεργοποιήστε το UPS και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. 
3. Αποσυνδέστε το σύνδεσμο της μπαταρίας που βρίσκεται στον πίσω πίνακα. 

Για περαιτέρω οδηγίες μεταφοράς και για να σας παρασχεθούν τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας, 
επικοινωνήστε με την APC (βλ. Πληροφορίας επικοινωνίας). 
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 5: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να επιλύσετε μικροπροβλήματα εγκατάστασης και 
λειτουργίας του UPS. Συμβουλευθείτε το www.apc.com για πολύπλοκα προβλήματα του UPS. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ / Ή ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 
ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ UPS 
Το UPS δεν έχει συνδεθεί στην 
τροφοσοσία ισχύος. 

Ελέγξτε αν το καλώδιο ισχύος από το UPS στην τροφοδοσία ισχύος έχει 
συνδεθεί ασφαλώς και στα δύο άκρα. 

Η μπαταρία δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε εάν ο σύνδεσμός μπαταρίας στον πίσω πίνακα είναι σωστά 
τοποθετημένος στη θέση του. 

Πολύ χαμηλή ή μηδενική τάση γενικής 
ισχύος. 

Ελέγξτε την τροφοδοσία ισχύος προς το UPS, συνδέοντας ένα λαμπατέρ. Αν το 
φως είναι πολύ αμυδρό, ζητήστε να ελέγξουν την τάση. 

ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ UPS 
Εσωτερικό σφάλμα στο UPS. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το UPS. Αποσυνδέστε το UPS, 

αποσυνδέστε το σύνδεσμο μπαταρίας στον πίσω πίνακα και κάντε άμεσα 
σέρβις. 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΗΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ UPS 
Όταν το UPS λειτουργεί ομαλά, με 
μπαταρία κάνει ένα χαρακτηριστικό 
ήχο. 

Καμία. Το UPS προστατεύει το συνδεδεμένο εξοπλισμό από περιστασιακές 
αρρυθμίες του ρεύματος. 

ΤΟ UPS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
Η μπαταρία του UPS είναι 
εξασθενημένη λόγω πρόσφατης 
διακοπής ή πλησιάζει στο τέλος του 
χρόνου ζωής της. 

Φορτίστε τη μπαταρία. Οι μονάδες χρειάζονται επαναφόρτιση μετά από 
παρατεταμένες διακοπές και φθείρονται ευκολότερα όταν χρησιμοποιούνται 
συχνά ή όταν λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν οι μονάδες της 
μπαταρίας πλησιάζουν το τέλος του χρόνου ζωής τους, Εάν η μπαταρία 
κοντεύει να λήξει, αντικαταστήστε τη ακόμα και αν η ενδεικτική λυχνία 
αντικατάστασης της μπαταρίας LED δεν έχει ανάψει ακόμα. 

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΙΣΟ, ΤΟ ΔΕΞΙ ΜΙΣΟ Η Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 
Εσωτερικό σφάλμα στο UPS. Το UPS 
έχει σβήσει. 

Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το UPS. Αποσυνδέστε το UPS, 
αποσυνδέστε το σύνδεσμο μπαταρίας στον πίσω πίνακα και κάντε άμεσα 
σέρβις. 

ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ 
Το UPS τερματίστηκε εξ αποστάσεως 
από λογισμικό ή από εναλλακτική 
βοηθητική κάρτα. 

Καμία. Το UPS θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση με την επαναφορά της ισχύος. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ UPS ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΟΙΧΟΥ 
Το UPS έχει σβήσει και η μπαταρία 
έχει αποφορτιστεί λόγω παρατεταμένης 
διακοπής τροφοδοσίας. 

Καμία. Το UPS θα επανέλθει σε ομαλή λειτουργία, όταν αποκατασταθεί η ισχύς 
και μπαταρία έχει φορτιστεί επαρκώς. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ / Ή ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 
ΑΝΑΒΕΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ UPS ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΧΟ 
Το UPS έχει υπερφορτωθεί. Ο 
συνδεδεμένος εξοπλισμός απαιτεί 
περισσότερα VA από ότι μπορεί να 
αντέξει το UPS. 

O συνδεδεμένος εξοπλισμός υπερβαίνει το προβλεπόμενο "μέγιστο δυνατό 
φορτίο". 

Ο προειδοποιητικός ήχος παραμένει μέχρι να απομακρυνθεί το υπερφοτίο. 
Αποσυνδέστε τον μη απαραίτητο εξοπλισμό από το UPS για να εξαλείψετε το 
υπερφορτίο. 

Το UPS συνεχίζει να παρέχει ισχύ όσο είναι συνδεδεμένο και ο διακόπτης 
κυκλώματος δεν έχει ανοίξει το UPS δεν θα παρέχει ισχύ από μπαταρίες σε 
περίπτωση διακοπής της τάσης ισχύος του ρεύματος. 

Εάν προκύψει συνεχόμενη υπερφόρτωση ενώ το UPS λειτουργεί με μπαταρία, η 
μονάδα κλείνει την έξοδο για να προστατεύσει το UPS από πιθανή βλάβη. 

ΑΝΑΒΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. 
Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 
και κάθε δύο δευτερόλεπτα ακούγονται 
σύντομοι ήχοι για να δηλώσουν ότι η 
μπαταρία έχει αποσυνδεθεί. 

Ελέγξτε εάν ο σύνδεσμός μπαταρίας στον πίσω πίνακα είναι σωστά 
τοποθετημένος στη θέση του. 

Αδύναμη μπαταρία. Αφήστε τη μπαταρία να επαναφορτίσει για 24 ώρες. Έπειτα, πραγματοποιήστε 
αυτόματο έλεγχο. Αν το πρόβλημα συνεχίζει μετά την επαναφόρτιση, 
αντικαταστήστε την μπαταρία. 

Αδυναμία εκτέλεσης αυτόματου 
ελέγχου μπαταρίας. 

Το UPS κάνει σύντομους ήχους για ένα λεπτό και η ενδεικτική λυχνία 
Αντικατάστασης μπαταρίας ανάβει. Το UPS επαναλαμβάνει την προειδοποίηση 
κάθε 5 ώρες. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία αυτόματου ελέγχου, αφού η 
μπαταρία έχει φορτίσει για 24 ώρες, για να επαληθεύσετε την κατάσταση 
Αντικατάστασης μπαταρίας. Η προειδοποίηση σταματά και η ενδεικτική λυχνία 
σβήνει αν η μπαταρία περάσει τον αυτόματο έλεγχο. 

ΑΝΑΒΕΙ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ "ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ 120 V ) 
Το UPS έχει συνδεθεί με πρίζα 
υποδοχής που δεν έχει τα κατάλληλα 
καλώδια. 

Τα σφάλματα καλωδίων που ανιχνεύονται περιλαμβάνουν έλλειψη γείωσης, 
θερμή ουδέτερη αντιστροφή της πολικότητας και υπερφόρτωση ουδέτερου 
κυκλώματος.  

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο προκειμένου να διορθώσετε την 
καλωδίωση του κτιρίου. 

ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Το UPS έχει υπερφορτωθεί. Η 
προεξοχή του διακόπτη έχει βγει. 

Ελαττώστε το φορτίο στο UPS αποσυνδέοντας μέρη του εξοπλισμού. ΠΙέστε 
προς τα μέσα την προεξοχή του διακόπτη. 

ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ AVR BOOST Η AVR TRIM. 
Το σύστημα υποβάλλεται σε 
εκτεταμένα διαστήματα υψηλής ή 
χαμηλής τάσης. 

Ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις να ελέγξει τις εγκαταστάσεις σας 
για ηλεκτρικά προβλήματα. Αν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, ελάτε σε 
επαφή με την εταιρεία ηλεκτροδότησης για περαιτέρω βοήθεια. 

ΤΟ UPS ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΣΗ. 
Έχει μπλοκάρει ο διακόπτης 
κυκλώματος εισόδου του UPS. 

Για να ελαττώσετε το φορτίο του UPS, αποσυνδέστε μέρη του εξοπλισμού και 
πιέστε την προέκταση του διακόπτη κυκλώματος προς τα μέσα. 

Πολύ υψηλή, χαμηλή ή ακανόνιστη 
τάση γραμμής. 

Μεταφέρετε το UPS σε διαφορετική έξοδο, διαφορετικού κυκλώματος, κάθώς 
οι γεννήτριες που λειτουργούν με φθηνά καύσιμα μπορεί να επηρεάσουν την 
τάση. Ελέγξτε την τάση εισόδου στην οθόνη τάσης δικτύου (δείτε Λειτουργία). 
Εάν το επιτρέπει ο συνδεδεμένος εξοπλισμός, μειώστε την ευαισθησία του UPS 
(βλ Στοιχεία παραμετροποιήσιμα από τη χρήστη).  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ / Ή ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ 
Το UPS έχει απενεργοποιηθεί. Η 
εσωτερική θερμοκρασία του UPS έχει 
υπερβεί τα επιτρεπτά όρια ασφαλούς 
λειτουργίας. 

Ελέγξτε ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι εντός των καθορισμένων ορίων για 
τη λειτουργία. 

Ελέγξτε εάν το UPS είναι σωστά εγκατεστημένο, επιτρέποντας τον επαρκή 
εξαερισμό (βλέπε Εγκατάσταση του UPS). 

Αφήστε το UPS να ψυχθεί. Επανεκκινήστε το UPS. Εάν το πρόβλημα 
παραμείνει, επικοινωνήστε με την APC (βλ. Πληροφορίες επικοινωνίας). 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.  
Ανάβουν και οι πέντε ενδεικτικές 
λυχνίες. 

Η τάση της γραμμής είναι ιδιαίτερα υψηλή και θα πρέπει να ελεγχθεί από 
ηλεκτρολόγο. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανάβουν. Αν το UPS είναι συνδεδεμένο σε έξοδο ισχύος που λειτουργεί ομαλά, η τάση 
της γραμμής είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ONLINE 

Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει. Το UPS λειτουργεί με τη μπαταρία, ή δεν είναι ενεργοποιημένο. 

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Το UPS εκτελεί εσωτερικό αυτόματο έλεγχο. 

Τεχνική υποστήριξη 
Αν το UPS χρειάζεται επιδιόρθωση, μην το επιστρέψετε στην αντιπροσωπεία. Ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 

1. Δείτε τα προβλήματα που αναφέρονται στην Αντιμετώπιση Βλαβών προκειμένου να αποφύγετε συνήθη 
προβλήματα. 

2. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελάτών της APC, μέσα από την 
ιστοσελίδα της APC, www.apc.com/support. 
 Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου της μονάδας, το σειριακό αριθμό, και την ημερομηνία αγοράς. Αν 

καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών της APC, κάποιος τεχνικός θα σας ζητήσει να περιγράψετε το 
πρόβλημα και θα επιχειρήσει να το επιλύσει μέσω τηλεφώνου. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο 
τεχνικός θα εκδόσει έναν Αριθμό Εξουσιόδοτησης Επιστροφής Υλικού (RMA#). 

 Αν το UPS τελεί υπό εγγύηση, οι επιδιορθώσεις γίνονται δωρεάν.  

3. Τοποθετήστε το UPS στην αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που δεν είναι πλέον στη διάθεσή σας 
συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.apc.com/support για πληροφορίες προκειμένου να σας διατεθεί νέα 
συσκευασία. 
 Συσκευάστε το UPS σωστά, για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών κατά την μεταφορά. Ποτέ μην 

χρησιμοποιείτε το μονωτικό υλικό Styrofoam για την συσκευασία. Τυχόν ζημίες που μπορεί να 
προκληθούν κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 Να ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ πάντα πριν από τη μεταφορά σε συμφωνία με τους 
κανονισμούς Υπουργείου Μεταφορών. Η μονάδα (μονάδες) της μπαταρίας μπορούν να παραμείνουν 
μέσα στο UPS.δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί.  

4. Σημειώστε τον Αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού πάνω στη συσκευασία. 

5. Επιστρέψτε το UPS στη διεύθυνση που σας δίνεται από την Εξυπηρέτηση Πελατών, με προπληρωμή του 
μεταφορέα. 

Πληροφορίες επικοινωνίας 
Αμερικανοί Πελάτες - Συμβουλευτείτε το www.apc.com/support. 

Διεθνείς πελάτες - Συμβουλευτείτε το www.apc.com, επιλέξτε την αντίστοιχη χώρα από την περιοχή επιλογής 
χώρας και επιλέξτε το πλαίσιο Support στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας. 

http://www.apc.com/support
http://www.apc.com/support
http://www.apc.com/support
http://www.apc.com/
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 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Μοντέλα 100/120 V: 

                  

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς για τις ψηφιακές 
συσκευές Α τάξης, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών 
των ΗΠΑ (FCC). Οι περιορισμοι αυτοί έχουν τεθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία απέναντι σε επιβλαβείς 
παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε περιβάλλον όπου γίνεται χρήση παρεμφερών συσκευών. Ο 
εξοπλισμός αυτος παράγει, χρησιμοποιεί και είναι δυνατό να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας, αν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, και είναι δυνατό να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του παρόντος εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή 
ενδέχεται να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης οφείλει να διορθώσει την 
παρεμβολή με δικά του έξοδα. 

Με το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια σήματος, για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους περιορισμούς για τις ψηφιακές συσκευές Α τάξης, της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). 

Μοντέλα 230 V: 

 

Το παρόν είναι προϊόν κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει 
ραδιοφωνικές παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. 
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Περιορισμένη εγγύηση 
Η American Power Conversion (APC) εγγυάται για ένα διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς ότι τα 
προϊόντα της είναι χωρίς ελαττώματα, τόσο στα υλικά κατασκευής όσο και στην ποιότητα εργασίας. Οι 
υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από την εγγύηση αυτή περιορίζονται στην επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση οποιωνδήποτε ελαττωματικών προϊόντων, κατά αποκλειστική επιλογή της εταιρείας. Για να 
έχετε τεχνική υποστήριξη που να καλύπτεται από την εγγύηση, πρέπει να αποκτήσετε αριθμό Εξουσιοδότηση 
Επιστροφής Υλικού (RMA) από την Εξυπηρέτηση πελατών. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται με 
προπληρωμένη χρέωση μεταφοράς και να συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή του προβλήματος που 
προέκυψε, καθώς και απόδειξη της ημερομηνίας και τόπου αγοράς. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για εξοπλισμό 
που έχει υποστεί ζημίες τυχαία ή λόγω αμέλειας ή λανθασμένης χρήσης ή έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή που θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιήσει εγγραφή του προϊόντος εντός 10 ημερών από την αγορά. 

ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, Η AMERICAN POWER 
CONVERSION ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των 
σιωπηρών εγγυήσεων, ως εκ τούτου, ο (οι) παραπάνω αναφερθείς (-έντες) περιορισμός (-οι) ή αποκλεισμός  
(-οί) είναι πιθανό να μην ισχύει (-ουν) για τον αγοραστή. 

ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η 
APC ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. Συγκεκριμένα, η APC δεν ευθύνεται για 
οποιεσδήποτε δαπάνες, όπως απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια εξοπλισμού, απώλεια χρήσης εξοπλισμού, 
απώλεια λογσμικού, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης, αξιώσεις τρίτων, ή άλλως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου προστατεύεται με κατοχύρωση πνευματικής 
ιδιοκτησίας © 2003 από την American Power Conversion Corporation. Με επιφύλαξη παντός 
νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύται η μερική ή εξ ολοκλήρου αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη 
άδεια. 

Τα APC, Smart-UPS, και PowerChute είναι σήματα κατατεθέντα της American Power Conversion 
Corporation. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους. 


