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สััญลัักษณ์์ด้้านความปลัอด้ภััย

อาจมีีการแสดงสัญลัักษณ์์หน่ึ่�งรายการหรือมีากกว่่าดังต่่อไปนีึ่�ในึ่เอกสารสำาหรับผลิัต่ภััณ์ฑ์์ของคุุณ์แลัะ/หรือบนึ่ผลิัต่ภััณ์ฑ์์

คุำาแนึ่ะนึ่ำา: สัญลัักษณ์์นีึ่�มีีวั่ต่ถุุประสงค์ุเพืื่�อแจ้งเตื่อนึ่ผ้้ใช้้ให้ทราบถุ่งคุำาแนึ่ะนึ่ำาในึ่การดำาเนิึ่นึ่การแลัะการบำารุงรักษา (การบริการ) ที�สำาคัุญในึ่คุ่้มืีอผ้้ใช้้ผลิัต่ภััณ์ฑ์์ 

แรงดันึ่ไฟฟ้าที�เป็นึ่อันึ่ต่ราย: สัญลัักษณ์์นีึ่�มีีวั่ต่ถุุประสงค์ุเพืื่�อแจ้งเตื่อนึ่ผ้้ใช้้ให้ทราบถุ่งระดับแรงดันึ่ไฟฟ้าที�เป็นึ่อันึ่ต่รายในึ่บริเว่ณ์ที�ไม่ีมีีฉนึ่ว่นึ่หุ้มีภัายในึ่ตั่ว่เคุรื�องของผลิัต่ภััณ์ฑ์์ 
ซ่ึ่�งอาจมีีระดับคุว่ามีรุนึ่แรงมีากพื่อที�จะทำาให้ผ้้ใช้้เสี�ยงต่่อการถุ้กไฟฟ้าช็้อต่

การเปิดเคุรื�อง: สัญลัักษณ์์นีึ่�แสดงว่่าสวิ่ต่ซ์ึ่เปิด/ปิดหลัักอย้ใ่นึ่ต่ำาแหน่ึ่งเปิด

การปิดเคุรื�อง: สัญลัักษณ์์นีึ่�แสดงว่่าสวิ่ต่ซ์ึ่เปิด/ปิดหลัักอย้่ในึ่ต่ำาแหน่ึ่งปิด 

ขั�ว่ต่่อสายดินึ่เพืื่�อคุว่ามีปลัอดภััย: สัญลัักษณ์์นีึ่�แสดงถุ่งขั�ว่ต่่อซ่ึ่�งจะต้่องเชื้�อมีต่่อสายดินึ่ก่อนึ่ทำาการเชื้�อมีต่่อเข้าอุปกรณ์์อื�นึ่ๆ 

แบต่เต่อรี�ลิัเธีียมีอิออนึ่: สัญลัักษณ์์นีึ่�แสดงให้ทราบว่่าผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่�ใช้้แบต่เต่อรี�ลิัเธีียมีไอออนึ่

ข้้อควรระวังด้้านความปลัอด้ภััย

คำำ�เตืือน: เพ่ื่�อหลีีกเลีี�ยงอันตรายทีี่�อาจเกิดจากไฟฟ้าช็็อตจนถึึงแก่ชี็วิิตแลีะควิามเสีียหายทีี่�เป็็นไป็ได้กับอุป็กรณ์์ โป็รดป็ฏิิบัติตามข้้อควิรระวัิงต่อไป็นี� 

• ห้ามถึอดป็ลัี�กเช่็�อมต่อสีายดิน ป็ลัี�กเช่็�อมต่อสีายดินถ่ึอเป็็นส่ีวินสีำาคัญสีำาหรับการรักษาควิามป็ลีอดภััย

• เสีียบสีายไฟเข้้ากับเต้ารับสีายดิน (ลีงดิน) ทีี่�สีามารถึเข้้าถึึงได้ง่ายตลีอดเวิลีา

• ตัดการเช่็�อมต่อกระแสีไฟฟ้ากับผลิีตภััณ์ฑ์์ด้วิยการถึอดป็ลัี�กสีายไฟออกจากเต้ารับหร่อผลิีตภััณ์ฑ์์ ถึอดสีายไฟ AC ออกเม่�อต้องการตัดไฟทีี่�เข้้าไป็ยังผลิีตภััณ์ฑ์์ สีำาหรับผลิีตภััณ์ฑ์์ทีี่�มีสีาย
ไฟ AC มากกว่ิาหนึ�งสีาย ให้ถึอดสีายไฟ AC ทัี่�งหมดออก เม่�อต้องการตัดไฟอย่างสีมบูรณ์์

• ห้ามเช่็�อมต่อผลิีตภััณ์ฑ์์นี�กับเคร่อข่้ายวิงจรสีลัีบสีายโที่รศััพื่ท์ี่สีาธารณ์ะ (Public Switched Telephone Network; PSTN)

• ผลิีตภััณ์ฑ์์นี�ไม่มีชิ็�นส่ีวินซ่่อมบำารุงอยู่ภัายในตัวิเคร่�อง ห้ามเปิ็ดหร่อถึอดฝาครอบข้องผลิีตภััณ์ฑ์์

ข้้อคำวรระวัง: ผลิีตภััณ์ฑ์์ Vertiv บางรายการใช้็แบตเตอรี�ลิีเธียม ผลิีตภััณ์ฑ์์ดังกล่ีาวิจะมีการแสีดงสัีญลัีกษณ์์บ่งบอกป็ระเภัที่แบตเตอรี�ไว้ิบนป้็ายข้องผลิีตภััณ์ฑ์์ ไม่ควิรเป็ลีี�ยนแบตเตอรี�นี�
ในระหว่ิางใช้็งานอุป็กรณ์์ แลีะผู้ใช้็ไม่ควิรพื่ยายามเป็ลีี�ยนแบตเตอรี�ด้วิยตนเอง หากเกิดข้้อผิดพื่ลีาดในระหว่ิางใช้็ผลิีตภััณ์ฑ์์ แลีะคาดว่ิาเป็็นปั็ญหาจากแบตเตอรี� ให้ติดต่อฝ่ายสีนับสีนุนด้าน
เที่คนิคข้อง Vertiv 

คำำ�เตืือน: สีำาหรับเจ้าหน้าทีี่�ซ่่อมบำารุงเท่ี่านั�น - หากเป็ลีี�ยนแบตเตอรี�ไม่ถูึกต้องตามป็ระเภัที่ทีี่�เหมาะสีม อาจมีควิามเสีี�ยงต่อการระเบิด กำาจัดแบตเตอรี�ทีี่�ใช้็แล้ีวิตามคำาแนะนำาข้องผู้ผลิีต

ผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่�สามีารถุใช้้ร่ว่มีกับผลิัต่ภััณ์ฑ์์อื�นึ่ที�มีีการแสดงไว้่ในึ่รายการหรือได้รับการรับรองโดย Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL)
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คำาแนะนำาด้้านความปลัอด้ภััยสัำาหรับการติิด้ตัิ�งบนชัั้�น

หากติ่ดตั่�งผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่�บนึ่ชั้�นึ่ว่างอุปกรณ์์ จะต้่องปฏิิบัติ่ต่ามีข้อคุว่รระวั่งเพืื่�อการติ่ดตั่�งแลัะการใช้้ผลิัต่ภััณ์ฑ์์อย่างปลัอดภััยดังต่่อไปนีึ่�:

• อุณ์หภ้ัมิีแว่ดล้ัอมีที�เพิื่�มีส้งข่�นึ่: หากติ่ดตั่�งในึ่ชั้�นึ่ประกอบแบบปิด อุณ์หภ้ัมิีในึ่การทำางานึ่ภัายในึ่ชั้�นึ่อาจส้งกว่่าอุณ์หภ้ัมิีแว่ดล้ัอมีภัายในึ่ห้อง โปรดระมัีดระวั่งไม่ีให้ผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่�มีีอุณ์หภ้ัมิี
เพิื่�มีส้งข่�นึ่เกินึ่จากที�กำาหนึ่ดในึ่ระหว่่างดำาเนิึ่นึ่การ อุณ์หภ้ัมิีการทำางานึ่ส้งสุดที�กำาหนึ่ดจะระบุไว้่ในึ่ส่ว่นึ่ข้อม้ีลัจำาเพื่าะทางเทคุนิึ่คุในึ่คุ่้มืีอผ้้ใช้้ฉบับสมีบ้รณ์์ของผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่� ซ่ึ่�งสามีารถุด้ได้ที� 
http://www.VertivCo.com/manuals

• ลัดระดับการไหลัเวี่ยนึ่ของอากาศ: การติ่ดตั่�งอุปกรณ์์ในึ่ชั้�นึ่จะต้่องไม่ีมีีผลักระทบต่่อปริมีาณ์การไหลัเวี่ยนึ่ของอากาศที�จำาเป็นึ่ต่่อการใช้้งานึ่อุปกรณ์์อย่างปลัอดภััย

• ระดับการโหลัดเชิ้งกลั: การติ่ดตั่�งอุปกรณ์์ในึ่ชั้�นึ่จะต้่องไม่ีก่อให้เกิดอันึ่ต่รายเนืึ่�องจากระดับโหลัดเชิ้งกลัที�ไม่ีสมีดุลั

• กระแสไฟฟ้าในึ่ว่งจรเกินึ่อัต่ราที�กำาหนึ่ด: คุว่รใช้้คุว่ามีระมัีดระวั่งในึ่การเชื้�อมีต่่ออุปกรณ์์เข้ากับว่งจรจ่ายไฟ แลัะการใช้้กระแสไฟฟ้าเกินึ่จากอัต่ราที�กำาหนึ่ดอาจส่งผลัต่่อระบบป้องกันึ่
กระแสไฟฟ้าส่ว่นึ่เกินึ่แลัะระบบจ่ายไฟ คุว่รมีีป้ายระบุระดับกระแสไฟฟ้าส้งสุดของอุปกรณ์์

• การเชื้�อมีต่่อสายดินึ่ที�เหมีาะสมี: ต่รว่จสอบการเชื้�อมีต่่อสายดินึ่ของอุปกรณ์์ที�ติ่ดตั่�งในึ่ชั้�นึ่ให้เหมีาะสมีอย้่เสมีอ ใช้้คุว่ามีระมัีดระวั่งเป็นึ่พิื่เศษในึ่การเชื้�อมีต่่อว่งจรจ่ายไฟที�นึ่อกเหนืึ่อจาก
การเชื้�อมีต่่อโดยต่รงกับว่งจรย่อย (เช่้นึ่ การใช้้ปลัั�กพ่ื่ว่ง)

หม�ยเหตุื: ผลิีตภััณ์ฑ์์นี�มีการติดตั�งไว้ิในชั็�นโดยใช้็การกำาหนดค่าแบบ 1U ผลิีตภััณ์ฑ์์นี�ไม่สีนับสีนุนการกำาหนดค่าแบบ 0U

รายงาน EMI
ผลิัต่ภััณ์ฑ์์ที�ได้รับการรับรองต่ามี EMC ในึ่ภ้ัมิีภัาคุหรือประเทศที�ระบุจะมีีการแสดงเคุรื�องหมีายหรือข้อคุว่ามีต่ามีที�กำาหนึ่ดบนึ่ฉลัากของผลิัต่ภััณ์ฑ์์ จะมีีการแสดงรายงานึ่ที�กำาหนึ่ดไว้่
สำาหรับแต่่ลัะประเทศด้านึ่ล่ัาง

สัหภัาพยุโรป

WARNING: This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, 
in which case the user may be required to take adequate measures.

สัหรัฐอเมริกา 

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in 
a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the 
interference at his/her own expense.

แคนาด้า

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

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

CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)
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รายงานึ่ด้านึ่คุว่ามีปลัอดภััยแลัะกฏิข้อบังคัุบ  
สำาหรับข้อม้ีลัเพิื่�มีเติ่มีเกี�ยว่กับผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่� ให้เข้าไปที� www.Vertiv.com เพืื่�อดาว่น์ึ่โหลัดคุ่้มืีอผ้้ใช้้

ญ่ีปุน

เกาหลีั

ไต้ิหวัน

ข้้อมูลัเพ่ิมเติิมสัำาหรับใบรับรอง

ใบรับรองของผลิัต่ภััณ์ฑ์์นีึ่�อย้่ภัายใต้่ข้อกำาหนึ่ดดังต่่อไปนีึ่�อย่างน้ึ่อยหน่ึ่�งข้อ: CMN (ใบรับรองหมีายเลัขรุ่นึ่), MPN (หมีายเลัขอะไหล่ัจากผ้้ผลิัต่) หรือข้อกำาหนึ่ดรุ่นึ่สำาหรับระดับการ
ขาย จะมีีการพิื่มีพ์ื่ข้อกำาหนึ่ดที�อ้างอิงในึ่รายงานึ่ใบรับรองแลัะ/หรือใบรับรองไว้่บนึ่ฉลัากของผลิัต่ภััณ์ฑ์์ 

R-R-VR4-CMN1131-001
Vertiv IT Systems, Inc.

CMN:1131-001

D36351
RoHS
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หากต้้องการติ้ดต่้อฝ่่ายบริการช่่วยเหลืือด้านเทคนิคของ Vertiv: โปรดเข้าไปท่� www.Vertiv.com
© 2021 Vertiv Group Corp. สำงวนส่ำที่ธ่ิ์�ทัี่�งหมด้ Vertiv™ และโลโก้ Vertiv เป็นเคร่�องหมายการค้าหร่อเคร่�องหมายการค้าจด้ที่ะเบ่ัยนข้อง Vertiv Group Corp. ช่้�อและโลโก้อ่�นๆ ทัี่�งหมด้ท่ี่�ได้้กล�าวถึึงเป็นช่้�อที่างการค้า 

เคร่�องหมายการค้า หร่อเคร่�องหมายการค้าจด้ที่ะเบ่ัยนข้องเจ้าข้องแติ�ละราย แม้จะม่การใช้้ความระมัด้ระวังอย�างเต็ิมท่ี่�เพ่ิ่�อให้มั�นใจได้้ถึึงความถูึกต้ิองและความสำมบูัรณ์ข้องเอกสำารน่� Vertiv Group Corp. ไม�ม่สำ�วนรับัผ่ด้ช้อบัและปฏ่เสำธิ์ความรับัผ่ด้

ทัี่�งหมด้สำำาหรับัความเส่ำยหายอันเป็นผลมาจากการใช้้ข้้อมูลน่� ติลอด้จนสำำาหรับัข้้อผ่ด้พิ่ลาด้หร่อความไม�สำมบูัรณ์ ข้้อมูลจำาเพิ่าะ สำ�วนลด้ และข้้อเสำนอสำ�งเสำร่มการข้ายอ่�นๆ อาจเปล่�ยนแปลงได้้ติามดุ้ลยพ่ิ่น่จข้อง Vertiv แติ�เพ่ิ่ยงผู้เด่้ยวเม่�อแจ้งให้ที่ราบั
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Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information. 

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo. 

Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes 
concernant la sécurité.

Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza. 

安全に関する重要な情報については、Webサイト（http://www.Vertiv.com)のComplianceRegulatoryInfo でご確認ください。

请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。

중요한 안전 관련 정보는 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 를 방문하십시오.

如需重要安全資訊，請造訪：http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo。

Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante. 

โปรดไปที่ http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ

Besøk http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.

Rendez-vous sur http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la 
sécurité.


