รายงานด้านความปลอดภัยและกฏข้อบังคับ
สำ�หรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิม
่ เติมกรุณาไปที:่ www.avocent.com/manuals เพือ
่ ดาวน์โหลดคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้

ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย
สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย
อาจมีการแสดงสัญลักษณ์หนึ่งรายการหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ในเอกสาร
สำ�หรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบนผลิตภัณฑ์
คำ�แนะนำ�: สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับคำ�แนะนำ�
ด้านการดำ�เนินการและการบำ�รุงรักษา (การบริการ) ที่สำ�คัญ
ในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่อันตราย: สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือน
ผู้ใช้เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่อันตรายภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากไฟฟ้าช็อต
การเปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงสถานะสวิตช์เปิด/ปิดหลักอยู่
ในตำ�แหน่งเปิดในขณะนี้
การปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงสถานะสวิตช์เปิด/ปิดหลักอยู่
ในตำ�แหน่งปิดในขณะนี้
เทอร์มินอลที่ต้องเชื่อมต่อสายดิน: สัญลักษณ์นี้แสดงถึง
เทอร์มินอลซึ่งจะต้องเชื่อมต่อสายดินก่อนทำ�การเชื่อมต่อเข้า
อุปกรณ์อื่นๆ
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
คำ�เตือน: เพือ
่ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและอาจทำ�ให้อป
ุ กรณ์
เสียหายได้ กรุณาดำ�เนินการตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้
• ห้ามถอดปลั้กเชื่อมต่อสายดิน ปลั้กเชื่อมต่อสายดินนี้ เป็นส่วนสำ�คัญ
สำ�หรับการรักษาความปลอดภัย
• เชื่อมต่อปลั้กไฟเข้ากับเต้าเสียบสายดิน (สายดิน) ซึ่งสามารถเข้าถึง
ได้อย่างง่ายดายและตลอดเวลา
• ถอดสายไฟออกจากผลิตภัณฑ์ โดยถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบหรือ
ออกจากผลิตภัณฑ์ ถอดสายไฟ AC ออกเมื่อต้องการตัดไฟเข้าไปยัง
ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายไฟ AC มากกว่าหนึ่งสาย ให้ถอด
สายไฟ AC ทั้งหมดออก เมื่อต้องการตัดไฟอย่างสมบูรณ์
• ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปยังเครือข่ายวงจรสลับสายโทรศัพท์
สาธารณะ (Public Switched Telephone Network (PSTN))
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนสำ�หรับบริการประกอบอยู่ภายใน ห้ามเปิดหรือ
ถอดฝาปิดผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ Avocent บางรายการใช้แบตเตอรีล
่ เิ ธียม สำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะมีการแสดงสัญลักษณ์ส�ำ หรับแบตเตอรีไ่ ว้บนฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเปลีย
่ นแบตเตอรีท
่ ต
่ี �ำ แหน่งดำ�เนินการ และผูใ้ ช้
ไม่สามารถทำ�การเปลีย
่ นแบตเตอรีเ่ อง หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างใช้
ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าเป็นปัญหาจากแบตเตอรี่ ให้ตด
ิ ต่อฝ่ายสนับสนุนด้าน
เทคนิคจาก Avocent

คำ�เตือน: สำ�หรับเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการเท่านัน
้ - อาจมีความเสีย
่ งต่อ
การระเบิด หากมีการเปลีย
่ นประเภทแบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้ไม่ถก
ู ต้อง กำ�จัด
แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้วตามคำ�แนะนำ�จากผูผ
้ ลิต
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการแสดงไว้ในรายการ
หรือได้รับการรับรองโดย Nationally Recognized Testing Laboratory
(NRTL)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำ�หรับการติดตั้งบนชั้น
หากมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนชั้นวางอุปกรณ์ จะต้องดำ�เนินการตาม
ข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อให้การติดตั้งและการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่าง
ปลอดภัย:
• อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น: หากมีการติดตั้งไว้ในชั้นที่ปิด
โดยรอบ อุณหภูมภ
ิ ายในชัน
้ ระหว่างดำ�เนินการอาจสูงกว่าอุณหภูมภ
ิ ายใน
ห้อง ใช้งานอย่างระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ระหว่างดำ�เนินการ
เพิ่มขึ้นสูงเกินกำ�หนด จะมีการระบุระดับอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง
ดำ�เนินการไว้ในหมวดข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิคภายในคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
ฉบับเต์ม ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ http://www.avocent.com/manuals
• ลดระดับการไหลเวียนของอากาศ: การติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่มี
ผลกระทบสำ�หรับระดับการไหลเวัยนของอากาศภายในเพื่อให้อุปกรณ์
ดำ�เนินการได้อย่างปลอดภัย
• ระดับการโหลดเชิงกล: การติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิด
อันตรายเนื่องจากระดับโหลดเชิงกลที่ไม่สมดุล
• วงจรไฟฟ้าโหลดเกินอัตรา: จะต้องระมัดระวังในการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ไปยังวงจรไฟฟ้าและผลกระทบต่อกระแสไฟเกินกำ�หนดหากวงจร
ไฟฟ้าโหลดเกินอัตรา ควรมีป้ายระบุระดับกระแสไฟสูงสุดสำ�หรับ
อุปกรณ์
• มีการเชื่อมต่อสายดินที่เหมาะสม: จะต้องมีการเชื่อมต่อสายดินที่
เหมาะสมสำ�หรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในชั้น ระมัดระวังสำ�หรับการเชื่อมต่อ
อื่นๆ นอกเหนือจากการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังวงจรไฟฟ้าย่อย (เช่น
การใช้ปลั้กพ่วง)
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นม
้ี ก
ี ารติดตัง้ ไว้ในชัน
้ โดยใช้การกำ�หนดค่าแบบ 1U
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนการกำ�หนดค่าแบบ 0U
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านหลัง)
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รายงานด้านความปลอดภัยและกฏข้อบังคับ
สำ�หรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิม
่ เติมกรุณาไปที:่ www.avocent.com/manuals เพือ
่ ดาวน์โหลดคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้

รายงาน EMI

CANADA

ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการรับรองสำ�หรับ EMC ในภูมิภาคหรือประเทศตาม
ที่ระบุไว้ จะมีการแสดงเครื่องหมายหรือรายงานตามกำ�หนดไว้บนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ มีการแสดงรายงานที่กำ�หนดไว้สำ�หรับแต่ละประเทศด้านล่าง

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A นี้ ตรงตามข้อกำ�หนดของ ICES-003 ประเทศ
แคนาดา
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

EUROPEAN UNION

CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

คำ�เตือน: นีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์คลาส A หากมีการใช้ภายใน ผลิตภัณฑ์นอ
้ี าจ
ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลืน
่ วิทยุ ผูใ้ ช้จะต้องทำ�การตรวจวัดทีเ่ หมาะสม

JAPAN

USA
คำ�เตือน: การเปลีย
่ นแปลงหรือการปรับแต่งอุปกรณ์โดยไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ
เห็นชอบจากผูร้ บ
ั ผิดชอบ อาจทำ�ให้สท
ิ ธิด�ำ เนินการใช้งานอุปกรณ์ส�ำ หรับ
ผูใ้ ช้เป็นโมฆะ

KOREA

หมายเหตุ: อุปกรณ์นไ้ี ด้รบ
ั การทดสอบและรับรองตามข้อกำ�หนดสำ�หรับ
อุปกรณ์ดจ
ิ ต
ิ อลคลาส A ตามกฏระเบียบของ FCC หมวด 15 ข้อกำ�หนด
นีม
้ ก
ี ารออกแบบมาเพือ
่ ให้มก
ี ารป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนทีเ่ ป็น

TAIWAN

อันตราย หากมีการใช้งานอุปกรณ์ในทีส
่ าธารณะ อุปกรณ์นอ
้ี าจก่อให้เกิด
ใช้ และสามารถกระจายรังสีคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ และอาจก่อให้เกิดอันตราย
จากสัญญาณรบกวนการสือ
่ สารวิทยุ หากไม่มก
ี ารติดตัง้ และใช้งานตาม
คำ�แนะนำ�ในคูม
่ อ
ื หากมีการใช้งานอุปกรณ์นใ้ี นบริเวณทีพ
่ ก
ั อาศัย อาจก่อให้
เกิดอันตรายจากสัญญาณรบกวน โดยผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใน
การแก้ไขสัญญาณรบกวนทีเ่ กิดขึน
้ เอง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับใบรับรอง
ใบรับรองสำ�หรับผลิตภัณฑ์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำ�หนดข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า
ดังต่อไปนี้: CMN (ใบรับรองหมายเลขรุ่น) MPN (หมายเลขอะไหล่จาก
ผู้ผลิต) หรือข้อกำ�หนดรุ่นสำ�หรับระดับการขาย จะมีการพิมพ์ข้อกำ�หนดซึ่งระบุ
ไว้ในรายงานใบรับรองและ/หรือใบรับรองไว้บนฉลากสำ�หรับผลิตภัณฑ์
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