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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา U-Sine
หมายเหตุ:

โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมือนี้จะประกอบ
ไปดวยคําแนะนําที่ควรปฏบัติตามในการติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาเครื่อง รวมถึงคําอธิบายการทํางาน
และคุณสมบัติของเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผลิตภัณฑนี้ควรไดรับการตรวจเช็คทุก 1 ป หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือ
จากที่กลาวไวในคูมือนี้ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง หรือที่ศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือที่
บริษัท ลีโอ อีิเลคทรอนิคส จํากัด โทร. 0-2746-9500, Hot LIne Service 0-2361-7584-5 หรืออีเมล support@
leonics.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอางอิงถึงตัวสินคา เมื่อมีการติดตอกับบริษัทฯ หรือ
ศูนยบริการ กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังตอไปนี้
ชื่อรุนสินคา:
Serial Number:
ซื้อเมื่อวันที่:
จากบริษัท:
คําเตือน
ไมควรเปดฝาเครื่องเพื่อทําการซอมบํารุงเอง เนื่องจากภายในประกอบไปดวยอุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่มีความสลับซับซอน อาจทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายและผูซอมอาจไดรับ
อันตรายจากกระแสไฟฟาภายในเครื่องได การซอมบํารุงเครื่องตองใชชางเทคนิคที่มีความ
ชํานาญจากทางบริษัท ฯ เปนผูซอ มเทานั้น
1.1 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
1.1.1 อยาทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย
1.1.2 การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได
1.1.3 การติดตั้งและการเดินสายไฟสําหรับ UPS หรืออุปกรณอื่นในระบบ ตองใชชางไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาต
เทานั้น
1.1.4 หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วตอสายไฟ แหลงจายไฟ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
1.1.5 เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต เมื่อไมสามารถตรวจสอบการเดินสายดินของตัวอาคารได ให
ปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC กอนที่จะทําการตออุปกรณใดๆ เขากับ UPS และจะทําการเสียบ
เชื่อมตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC ได ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณเขากับ UPS เรียบรอยแลว
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1.1.6 อยาจับตองขั้วตอตางๆ ที่เปนโลหะของอุปกรณ ในขณะที่อุปกรณดังกลาวตออยูกับ UPS
1.1.7 ในการตอหรือปลดสายสัญญาณระหวางอุปกรณ ควรทําโดยใชมือเพียงขางเดียว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ถูกไฟฟาชอตจาก การสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน
1.1.8 ควรตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC ที่มีสายดิน ซึ่งมีการตอเขากับวงจรกระแสไฟฟายอยที่เหมาะสม
หรือตอเขากับฟวสหรือสวิชตตัดกระแสอัตโนมัติ
1.2 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน
1.2.1 กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา, คําเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยูบน
ตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับ UPS รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้
1.2.2 ติดตั้งเครื่องภายในอาคารที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม บริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก
ปราศจากฝุน สารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใกลสถานีสงวิทยุ, อุปกรณที่แผ
ความรอนออกมา และไมใหเครื่องไดรับแสงแดดโดยตรง
1.2.3 เครื่องนี้มีชองระบายอากาศ ใหแนใจวาเครื่องมีการระบายอากาศที่พอเพียง ไมมีสิ่งปดกั้นชองระบาย
อากาศของเครื่อง และควรติดตั้งเครื่องใหดานบนและดานขางอยูหางจากผนัง 30 ซม. เพื่อความสะดวก
ในการซอมบํารุงและการระบายความรอนจากตัวเครื่อง
1.2.4 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต ควรใชอุปกรณที่มีฉนวนในการติดตั้ง
1.2.5 ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เปนโลหะ เชน แหวน สรอยคอ กําไล และนาฬกาออกกอนทําการติดตั้ง
1.2.6 ควรเชื่อมตอสายไฟกับขั้วตอ (Terminal Block) หรือชองเสีบบตางๆ ของเครื่อง ใหถูกตองตามที่ระบุไว
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
1.2.7 ปด UPS โดยการกดปุม OFF ที่ดานทายเครื่อง และปลดเตารับไฟออกจากแหลงจายไฟ AC กอนการ
ติดตั้งสายสัญญาณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร (Computer Interface)
1.2.8 ควรเปด UPS กอนทุกครั้ง แลวจึงคอยเปดคอมพิวเตอร หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เพื่อปองกันไฟกระชาก
แรงดันสูงเขาสูคอมพิวเตอรหรือเครื่องใชไฟฟานั้นๆ
1.2.9 หามเสียบเตารับไฟหรือสายไฟ AC Input เขากับเตาจายไฟหรือขั้วตอ Output ของ UPS อยางเด็ดขาด
เพราะ UPS จะเสียหาย จนใชการไมได
1.2.10 ในระหวางที่ฟาคะนอง หากเปนไปได ควรงดเวนการใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมทั้ง UPS ดวย เพื่อ
ปองกันเครื่องเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุฟาผาลง AC Line
1.2.11 การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลายเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดตัวเครื่อง
ควรใชผานิ่มเช็ดก็เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC เสียกอน
1.2.12 ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจะเปน
สาเหตุใหเกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย
ของอุปกรณดังกลาว
1.3 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่
1.3.1 เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC ก็ตาม เตา-
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1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

จายไฟหรือขั้วตอดานทายเครื่องก็ยังคงมีระดับแรงดันไฟฟาที่เปนอันตรายอยู
แบตเตอรี่ภายใน UPS เปนแบตเตอรี่ที่สามารถนําไปผานกระบวนการผลิตและนํากลับมาใชใหมไดอีก
แบตเตอรี่นี้ประกอบดวยสารตะกั่ว ที่มีอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตองไดรับการกําจัดอยาง
เหมาะสม กรุณาสงกลับมายังบริษัท ลีโอ อีเลคทรอนิคส จํากัด หรือศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน
อยากําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได
อยาแกะหรือเปดแบตเตอรี่ออก เพราะแบตเตอรี่ประกอบดวยอิเลคโทรไลทที่เปนพิษ ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอผิวหนังและดวงตาได
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิมที่มี
อยูในเครื่อง
ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม
กรณีที่ไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว เพื่อเปนการถนอมอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ ควรประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน โดยตอเครื่องเขากับแหลงจายไฟ AC และทําการขั้นตอนการ
เปดเครื่อง จากนั้นปลอยใหเครื่องทําการประจุแบตเตอรี่ทิ้งไวนาน 8 ชั่วโมง

แนะนําเบื้องตน
2.1 ทั่วไป
U-Sine เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร,
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือเครื่องจักรที่มีมอเตอร โดยสามารถจายกระแสไฟฟาเปนรูปคลื่นซายนที่มี
คุณภาพสูง (Pure Sine Wave) สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ, ไฟตก, ไฟกระชาก, ไฟเกิน และ
สัญญาณรบกวนไดอยางรวดเร็วและแมนยํา นอกจากนี้ยังแสดงผลการทํางานแบบกราฟฟกบนจอ LCD สามารถ
เขาใจไดงาย อีกทั้งยังแสดงขอมูลสภาวะทางไฟฟาและสถานะการทํางานของ UPS บนหนาจอคอมพิวเตอร ผาน
โปรแกรม Easy-Mon V ซึ่งสามารถแสดงผลการทํางานของ UPS เครื่องเดียวหรือหลายเครื่องในระบบเครือขาย
ได และผูใชยังสามารถตั้งตารางเวลาเปด-ปด UPS ลวงหนาไดอีกดวย
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หนาปดและชองเสียบอุปกรณดานทายเครื่อง
3.1 หนาปดแสดงผล

3.1.1 INPUT VOLTAGE: ตัวเลขแสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขา
3.1.2 LOAD LEVEL: แถบสัญลักษณแสดงปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS โดยสัญลักษณแตละแถบ
แทนระดับ 25% ของพิกัดเครื่อง ซึ่งเรียงลําดับจากแถบเล็กไปแถบใหญสุด
3.1.3 AC MODE: แสดง UPS กําลังทํางานในโหมดสภาวะไฟฟาปกติ
3.1.4 OUTPUT VOLTAGE: ตัวเลขแสดงคาแรงดันไฟฟาขาออก
3.1.5 BATTERY LEVEL: แถบสัญลักษณแสดงระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ โดยสัญลักษณแตละแถบแทน
ระดับ 25% ของพลังงาน ซึ่งเรียงลําดับจากแถบเล็กไปแถบใหญสุด
3.1.6 BATTERY MODE: แสดง UPS กําลังทํางานในโหมดสํารองไฟฟา
จะกะพริบเมื่อมีการตอ
3.1.7 OVERLOAD: แสดง UPS จายไฟเกินพิกัดกําลังของเครื่อง โดยสัญลักษณ
ใชงานอุปกรณไฟฟาเกินพิกัดกําลังของ UPS
3.1.8 LOW BATTERY: สัญลักษณ จะกะพริบ เพื่อแจงเตือนวาระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่มีระดับตํ่า
3.1.9 FAULT: สัญลักษณ จะกะพริบ เพื่อแจงเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ตารางแสดงความสัมพันธของสัญลักษณบนหนาจอ LCD กับสถานะการทํางานของเครื่อง
สัญลักษณบนจอ LCD
แสดง
แสดง

เสียงสัญญาณเตือน

สถานะการทํางานของเครื่อง

-

เครื่องทํางานปกติ

ดังทุกๆ 10 วินาที
กะพริบ

ดังทุกๆ 2 วินาที

กะพริบ

ดังทุกๆ 1 วินาที

ไฟดับหรือสภาพไฟฟาผิดปกติ
UPS กําลังจายไฟสํารองจากแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (Battery Replacement)
(เมื่อทดสอบผานโปรแกรม Easy-Mon V)
ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่า (Low Battery)
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สัญลักษณบนจอ LCD

เสียงสัญญาณเตือน

สถานะการทํางานของเครื่อง

กะพริบ
กะพริบ

ดังทุกๆ 0.5 วินาที
เสียงเตือนยาวตลอด

UPS จายไฟเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload)
เครื่องทํางานผิดปกติ

3.2.6 USB PORT: พอรตสําหรับเชื่อมตอสายสัญญาณ USB เขาสูคอมพิวเตอร เพื่อแสดงขอมูลตางๆ ผาน
โปรแกรม Easy-Mon V (สามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก www.leonics.com)
3.2.7 AC INPUT: สายไฟสําหรับเชื่อมตอไฟจากการไฟฟาเขาสู UPS

3.2 ชองเสียบอุปกรณทายเครื่อง

การติดตั้งและการใชงาน
ขอควรระวัง:

บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไวภายในคูมือการใชงานนี้

4.1 การเตรียมการติดตั้ง
4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีสวนใดเสียหายหรือชํารุดขณะขนสง โปรดแจงศูนยบริการ
ลีโอนิคสใกลบานทาน หรือ บริษัท ลีโอ อีิเลคทรอนิคส จํากัด โทร. 0-2746-9500, Hot LIne Service
0-2361-7584-5 หรืออีเมล support@leonics.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร
หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019
4.1.2 กอนการติดตั้งควรอานรายละเอียด, คําเตือน, ขอควรระวังตางๆ และคูมือการใชงานเครื่องและอุปกรณ
อื่นๆ และควรติดตั้งเครื่องโดยชางเทคนิคผูชํานาญ
4.1.3 ตรวจสอบขนาดของแหลงจายไฟ และพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาที่ตองการตอพวง ใหเหมาะสมกับ
พิกัดกําลังของเครื่อง
4.1.4 การเคลื่อนยาย
ควรเคลื่อนยายโดยมีหีบหอภายนอกหอหุมอยูจนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใชงาน เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย
4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง
ติดตั้งเครื่องใหมีพื้นที่วางรอบตัวเครื่องทุกดาน ไมนอยกวา 30 ซม. เพื่อการระบายอากาศอยางพอ
เพียง และเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่อง
4.2 การติดตั้ง
3.2.1 ปุม POWER: ปุมสําหรับเปด-ปด UPS
3.2.2 SURGE PROTECTION FOR TELEPHONE LINE: ชองเสียบสายโทรศัพทกอนเขาเครื่องโทรสาร โมเดม
โทรศัพท หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)
3.2.3 เตาจายไฟ SURGE PROTECT: เตาจายไฟที่ตอกับวงจรปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ สําหรับใช
ตอกับเครื่องพิมพเลเซอร (เตาจายไฟนี้จะไมจายไฟสํารองเมื่อไฟฟาดับ)
3.2.4 เตาจายไฟ BACKUP: เตาจายไฟที่ตอกับระบบสํารองไฟฟาของ UPS ใชสําหรับตออุปกรณไฟฟาตางๆ
เชน คอมพิวเตอร, จอภาพ, โมเดม, เครื่องพิมพ, เครื่องโทรสาร เปนตน
3.2.5 CIRCUIT BREAKER: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือกระแสไฟฟาลัดวงจร

4.2.1 ตอสายสัญญาณ USB จากคอมพิวเตอรเขากับพอรต USB ดาหลังของ UPS
4.2.2 ตอสายโทรศัพทเขาที่ชองเสียบ SURGE TEL.LINE ที่ดานหลังของ UPS
IN : สําหรับตอสายโทรศัพทเขา UPS
OUT : สําหรับตอสายโทรศัพทที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร หรือโมเดม
หมายเหตุ: การใชงานระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS
ตองตอกับระบบการเดินไฟภายในอาคารที่มีสายดินเทานั้น การใชงานเครื่องโดยไมมีการตอ
สายดิน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟ
กระชากแรงดันสูงชั่วขณะได
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4.2.3 เสียบเตาเสียบของอุปกรณไฟฟา เชน คอมพิวเตอร, พริ้นเตอร, โมเดม เปนตน เขากับเตาจายไฟ
BACKUP ที่ดานหลังชอง UPS
4.2.4 นําสาย AC INPUT ตอเขากับแหลงจายไฟ AC

ปญหาและแนวทางแกไข

การใชงาน
5.1 การใชงานในครั้งแรก
การใชงานเครื่องในครั้งแรก ควรทําการประจุแบตเตอรี่อยางนอย 6 ชั่วโมง โดยการเสียบปลั๊ก AC
INPUT เขากับแหลงจายไฟ AC หลังจากประจุแบตเตอรี่ครบ 6 ชั่วโมงแลว จึงเปดเครื่องใชงานตามปกติ
5.2 การเปดเครื่อง
กดปุม POWER ที่ดานหลังเครื่อง รอจนกระทั่งเสียงสัญญาณเตือนยาวหยุด และหนาจอ LCD ติดสวาง
แสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขาและพลังงานภายในแบตเตอรี่ (ดููรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 3.1) จากนั้นจึงเปด
คอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
5.3 การปดเครื่อง
ใหทําการปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ แลวจึงกดปุม POWER ดานทายเครื่อง เครื่องจะสง
เสียงสัญญาณเตือนยาวและหยุด จากนั้นจอ LCD ดับลง
5.4 การทดสอบการใชงาน (Self-Test)
หลังจากไดทําการประจุแบตเตอรี่อยางนอย 6 ชั่วโมงแลว จึงทําการเปดเครื่องตามขั้นตอนในหัวขอ 5.2
และทดสอบการทํางานของ UPS โดยถอดปลั๊ก AC INPUT ของ UPS ออกจากระบบไฟฟา เพื่อจําลองสภาวะ
ไฟฟาดับ UPS จะสํารองไฟฟาใหกับคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟา หนาจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ พรอม
เสียงเตือนทุกๆ 10 วินาที ซึ่งแสดงวาคอมพิวเตอรกําลังไดรับไฟฟาสํารองจาก UPS จากนั้นจึงเสียบปลั๊ก UPS
เขากับระบบไฟฟาตามเดิม เสียงเตือนจะหยุด และหนาจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ
ใหสังเกตวา
คอมพิวเตอรยังคงใชงานไดตามปกติทั้งในชวงที่ไฟฟาดับและชวงไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

อาการ
หนาจอ LCD ไมแสดงผลใดๆ

สาเหตุ

การแกไข

ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่า
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ประจุแบตเตอรี่อยางนอย 6 ชั่วโมง
ติดตอศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือราน
คาที่ซื้อเครื่อง เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ไมไดเปด UPS
กดปุม POWER ที่ดานหลังเครื่อง
ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานเกิน ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาใหเหลือเพียง 75% (อีก
พิกัดกําลังของเครื่อง
25% เผื่อไวสําหรับโหลดบางประเภทที่ใชกําลัง
ไฟฟามากกวาปกติในบางขณะ)

UPS ทํางานปกติ แตหนาจอ
LCD แสดงสัญลักษณ
กะพริบ พรอมเสียงสัญญาณ
เตือนดังทุกๆ 0.5 วินาที
UPS จายไฟสํารองเปนระยะเวลา ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานเกิน ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS
สั้นมาก
พิกดั กําลังของเครื่อง
ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ใกลหมด ประจุแบตเตอรี่อยางนอย 6 ชั่วโมง
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ติดตอศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือราน
คาที่ซื้อเครื่อง เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเก็บรักษา
กรณีที่ไมมีการใชงาน UPS เปนระยะเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว ใหเปด UPS ทิ้งไวนาน 6 ชั่วโมง เพื่อ
ทําการประจุแบตเตอรี่ จากนั้นจึงปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟฟาออก เก็บไวในที่แหงและเย็น และนํา UPS มาทําการ
ประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน และควรประจุแบตเตอรี่ใหเต็ม เพื่อปองกันมิใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร
กรณีที่ตองการเก็บ UPS ไวในอุณหภูมิสูงกวา 25 องศาเซลเซียส หรือ 80 องศาฟาเรนไฮต ควรนํา UPS ประจุ
แบตเตอรี่ใหเต็ม ทุก 2 เดือน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
โดยปกติแบตเตอรี่ภายใน UPS จะมีอายุการใชงาน 3 - 6 ป ที่การใชภายใตอุณหภูมิตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส
และมีอายุการใชงาน 2 - 3 ป ที่ภายใตอุณหภูมิตํ่ากวา 35 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน หลังจากนั้น
แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ ไมสามารถประจุไฟไดอีก ดังนั้น ผูใชควรทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2 - 3 ป โดยการสงเครื่อง
ไปทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมที่บริษัทฯ หรือศูนยบริการใกลบานทาน หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง

