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ข้อมูลและคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย
อ�จมีก�รแสดงสัญลักษณ์หนึ่งร�ยก�รหรือม�กกว่�ดังต่อไปนี้ในเอกส�ร
สำ�หรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบนผลิตภัณฑ์

คำ�แนะนำ�: สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับคำ�แนะนำ�
ด้�นก�รดำ�เนินก�รและก�รบำ�รุงรักษ� (ก�รบริก�ร) ที่สำ�คัญ
ในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ระดับแรงดันไฟฟ้�ที่อันตร�ย: สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือน
ผู้ใช้เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้�ที่อันตร�ยภ�ยในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
อ�จเป็นอันตร�ยต่อผู้ใช้จ�กไฟฟ้�ช็อต

ก�รเปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงสถ�นะสวิตช์เปิด/ปิดหลักอยู่
ในตำ�แหน่งเปิดในขณะนี้ 

ก�รปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงสถ�นะสวิตช์เปิด/ปิดหลักอยู่
ในตำ�แหน่งปิดในขณะนี้ 

เทอร์มินอลที่ต้องเชื่อมต่อส�ยดิน: สัญลักษณ์นี้แสดงถึง
เทอร์มินอลซึ่งจะต้องเชื่อมต่อส�ยดินก่อนทำ�ก�รเชื่อมต่อเข้�
อุปกรณ์อื่นๆ

แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำาเตือน: เพ่ือป้องกันอันตร�ยจ�กไฟฟ้�ช็อตและอ�จทำ�ให้อุปกรณ์
เสียห�ยได้ กรุณ�ดำ�เนินก�รต�มข้อควรระวังดังต่อไปน้ี

• ห้�มถอดปลั้กเชื่อมต่อส�ยดิน ปลั้กเชื่อมต่อส�ยดินนี้ เป็นส่วนสำ�คัญ
สำ�หรับก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

• เชื่อมต่อปลั้กไฟเข้�กับเต้�เสียบส�ยดิน (ส�ยดิน) ซึ่งส�ม�รถเข้�ถึง
ได้อย่�งง่�ยด�ยและตลอดเวล�

• ถอดส�ยไฟออกจ�กผลิตภัณฑ์ โดยถอดส�ยไฟออกจ�กเต้�เสียบหรือ
ออกจ�กผลิตภัณฑ์ ถอดส�ยไฟ AC ออกเมื่อต้องก�รตัดไฟเข้�ไปยัง
ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีส�ยไฟ AC ม�กกว่�หนึ่งส�ย ให้ถอด
ส�ยไฟ AC ทั้งหมดออก เมื่อต้องก�รตัดไฟอย่�งสมบูรณ์

• ห้�มเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้�ไปยังเครือข่�ยวงจรสลับส�ยโทรศัพท์
ส�ธ�รณะ (Public Switched Telephone Network (PSTN))

• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนสำ�หรับบริก�รประกอบอยู่ภ�ยใน ห้�มเปิดหรือ
ถอดฝ�ปิดผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ Avocent บ�งร�ยก�รใช้แบตเตอร่ีลิเธียม สำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ี จะมีก�รแสดงสัญลักษณ์สำ�หรับแบตเตอร่ีไว้บนฉล�ก
ของผลิตภัณฑ์ ไม่ส�ม�รถเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีตำ�แหน่งดำ�เนินก�ร และผู้ใช้
ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเปล่ียนแบตเตอร่ีเอง ห�กเกิดข้อผิดพล�ดในระหว่�งใช้
ผลิตภัณฑ์ และค�ดว่�เป็นปัญห�จ�กแบตเตอร่ี ให้ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�น
เทคนิคจ�ก Avocent

คำาเตือน: สำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีให้บริก�รเท่�น้ัน - อ�จมีคว�มเส่ียงต่อ
ก�รระเบิด ห�กมีก�รเปล่ียนประเภทแบตเตอร่ีท่ีใช้ไม่ถูกต้อง กำ�จัด
แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วต�มคำ�แนะนำ�จ�กผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ส�ม�รถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีก�รแสดงไว้ในร�ยก�ร
หรือได้รับก�รรับรองโดย Nationally Recognized Testing Laboratory 
(NRTL)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำาหรับการติดต้ังบนชั้น
ห�กมีก�รติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนชั้นว�งอุปกรณ์ จะต้องดำ�เนินก�รต�ม
ข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อให้ก�รติดตั้งและก�รใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่�ง
ปลอดภัย:

• อุณหภูมิสภ�พแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น: ห�กมีก�รติดตั้งไว้ในชั้นที่ปิด
โดยรอบ อุณหภูมิภ�ยในช้ันระหว่�งดำ�เนินก�รอ�จสูงกว่�อุณหภูมิภ�ยใน
ห้อง ใช้ง�นอย่�งระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ระหว่�งดำ�เนินก�ร
เพิ่มขึ้นสูงเกินกำ�หนด จะมีก�รระบุระดับอุณหภูมิสูงสุดระหว่�ง 
ดำ�เนินก�รไว้ในหมวดข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิคภ�ยในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
ฉบับเต์ม ซึ่งส�ม�รถเข้�ดูได้ที่ http://www.avocent.com/manuals

• ลดระดับก�รไหลเวียนของอ�ก�ศ: ก�รติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่มี
ผลกระทบสำ�หรับระดับก�รไหลเวัยนของอ�ก�ศภ�ยในเพื่อให้อุปกรณ์
ดำ�เนินก�รได้อย่�งปลอดภัย

• ระดับก�รโหลดเชิงกล: ก�รติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิด
อันตร�ยเนื่องจ�กระดับโหลดเชิงกลที่ไม่สมดุล

• วงจรไฟฟ้�โหลดเกินอัตร�: จะต้องระมัดระวังในก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์
ไปยังวงจรไฟฟ้�และผลกระทบต่อกระแสไฟเกินกำ�หนดห�กวงจร
ไฟฟ้�โหลดเกินอัตร� ควรมีป้�ยระบุระดับกระแสไฟสูงสุดสำ�หรับ
อุปกรณ์

• มีก�รเชื่อมต่อส�ยดินที่เหม�ะสม: จะต้องมีก�รเชื่อมต่อส�ยดินที่
เหม�ะสมสำ�หรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในชั้น ระมัดระวังสำ�หรับก�รเชื่อมต่อ
อื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รเชื่อมต่อโดยตรงไปยังวงจรไฟฟ้�ย่อย (เช่น 
ก�รใช้ปลั้กพ่วง)

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์น้ีมีก�รติดต้ังไว้ในช้ันโดยใช้ก�รกำ�หนดค่�แบบ 1U 
ผลิตภัณฑ์น้ีไม่สนับสนุนก�รกำ�หนดค่�แบบ 0U 

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้�นหลัง)
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รายงาน EMI

ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับก�รรับรองสำ�หรับ EMC ในภูมิภ�คหรือประเทศต�ม
ที่ระบุไว้ จะมีก�รแสดงเครื่องหม�ยหรือร�ยง�นต�มกำ�หนดไว้บนฉล�ก
ผลิตภัณฑ์ มีก�รแสดงร�ยง�นที่กำ�หนดไว้สำ�หรับแต่ละประเทศด้�นล่�ง

EUROPEAN UNION

คำาเตือน: น่ีเป็นผลิตภัณฑ์คล�ส A ห�กมีก�รใช้ภ�ยใน ผลิตภัณฑ์น้ีอ�จ
ก่อให้เกิดสัญญ�ณรบกวนคล่ืนวิทยุ ผู้ใช้จะต้องทำ�ก�รตรวจวัดท่ีเหม�ะสม

USA

คำาเตือน: ก�รเปล่ียนแปลงหรือก�รปรับแต่งอุปกรณ์โดยไม่ได้รับก�รอนุมัติ
เห็นชอบจ�กผู้รับผิดชอบ อ�จทำ�ให้สิทธิดำ�เนินก�รใช้ง�นอุปกรณ์สำ�หรับ
ผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ีได้รับก�รทดสอบและรับรองต�มข้อกำ�หนดสำ�หรับ
อุปกรณ์ดิจิตอลคล�ส A ต�มกฏระเบียบของ FCC หมวด 15 ข้อกำ�หนด
น้ีมีก�รออกแบบม�เพ่ือให้มีก�รป้องกันก�รเกิดสัญญ�ณรบกวนท่ีเป็น
อันตร�ย ห�กมีก�รใช้ง�นอุปกรณ์ในท่ีส�ธ�รณะ อุปกรณ์น้ีอ�จก่อให้เกิด 
ใช้ และส�ม�รถกระจ�ยรังสีคล่ืนคว�มถ่ีวิทยุ และอ�จก่อให้เกิดอันตร�ย
จ�กสัญญ�ณรบกวนก�รส่ือส�รวิทยุ ห�กไม่มีก�รติดต้ังและใช้ง�นต�ม
คำ�แนะนำ�ในคู่มือ ห�กมีก�รใช้ง�นอุปกรณ์น้ีในบริเวณท่ีพักอ�ศัย อ�จก่อให้
เกิดอันตร�ยจ�กสัญญ�ณรบกวน โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รแก้ไขสัญญ�ณรบกวนท่ีเกิดข้ึนเอง

CANADA
อุปกรณ์ดิจิตอลคล�ส A นี้ ตรงต�มข้อกำ�หนดของ ICES-003 ประเทศ
แคน�ด�

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 

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

JAPAN

KOREA

TAIWAN

ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับใบรับรอง
ใบรับรองสำ�หรับผลิตภัณฑ์นี้จะอยู่ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดข้อใดข้อหนึ่งหรือม�กกว่�
ดังต่อไปนี้: CMN (ใบรับรองหม�ยเลขรุ่น) MPN (หม�ยเลขอะไหล่จ�ก
ผู้ผลิต) หรือข้อกำ�หนดรุ่นสำ�หรับระดับก�รข�ย จะมีก�รพิมพ์ข้อกำ�หนดซึ่งระบุ
ไว้ในร�ยง�นใบรับรองและ/หรือใบรับรองไว้บนฉล�กสำ�หรับผลิตภัณฑ์


