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ข้้อควรระวัังและคำำ�เตืือน
ข้้อควรระวััง: ข้้อควรระวัังระบุุถึึงความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อฮาร์์ดแวร์์ หรืือการสููญเสีียข้้อมููลที่�อ่ าจเกิิดขึ้้�น และบอกวิิธีีหลีีกเลี่่�ยงเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดปััญหา
คำำ�เตืือน: คำำ�เตืือนระบุุถึึงโอกาสในการเกิิดความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิิน การบาดเจ็็บ หรืือการเสีียชีีวิิต

ความปลอดภััยทั่่�วไป
คำำ�เตืือน: ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ต่่อไปนี้้�เพื่่�อช่่วยป้้องกัันโอกาสในการเกิิดความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิิน การบาดเจ็็บ หรืือการเสีียชีีวิิต
• อุุปกรณ์์จ่่ายไฟ (PSU) ในระบบของคุุณอาจผลิิตแรงดัันไฟฟ้้าสููงและก่่อให้้เกิิดอัันตรายจากพลัังงาน การเปิิดหรืือถอดฝาครอบที่่�มีีสััญลัักษณ์์สามเหลี่่�ยมพร้้อมสายฟ้้าอาจทำำ�ให้้คุุณเสี่่�ยงที่่�จะถููกไฟฟ้้า
ช็็อต ส่่วนประกอบภายในช่่องต่่างๆ เหล่่านี้้�ควรซ่่อมบำ�รุ
ำ ุงโดยช่่างบริิการที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมเท่่านั้้�น
คำำ�เตืือน: มีีอัันตรายจากไฟฟ้้าช็็อต ตััดแหล่่งจ่่ายไฟทั้้�งหมดออก
ระบบอาจมีีสาย PSU มากกว่่าหนึ่่�งสาย ช่่างบริิการที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมอาจต้้องถอดสาย PSU ทั้้�งหมดออกก่่อนที่่�จะซ่่อมบำำ�รุุงระบบ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการเกิิดไฟฟ้้าช็็อต
ในกรณีีที่่�ฉลากข้้อบัังคัับของระบบมีีพิิกััดกระแสไฟฟ้้าต่่อท้้ายด้้วย (X#) หมายความว่่า # = จำำ�นวน PSU สููงสุุดต่่อระบบ
• ห้้ามใช้้งานอุุปกรณ์์ของคุุณในขณะถอดฝาครอบออกอยู่่�
• ส่่วนประกอบภายใน รวมถึึงโมดููลหน่่วยความจำำ� อาจร้้อนจััดระหว่่างการทำำ�งาน ปล่่อยให้้เย็็นก่่อนสัักพัักก่่อนใช้้งาน
• ห้้ามใช้้งานอุุปกรณ์์ที่่�เสีียหาย รวมถึึงสายไฟที่่�ไม่่มีกี ารหุ้้�ม สายไฟที่่�ขาดลุ่่�ย หรืือสายไฟที่่ชำ� ำ�รุุด
• เมื่่�อต่่อสายไฟเข้้ากัับ/ตััดไฟออกจาก PSU แบบเสีียบหรืือถอดปลั๊๊�กได้้ทัันทีี:
– ติิดตั้้�ง PSU ก่่อนที่่�จะต่่อสายไฟเข้้ากัับ PSU
– ถอดปลั๊๊�กไฟก่่อนที่่�จะถอด PSU
– ตััดแหล่่งจ่่ายไฟทั้้�งหมดออกจากระบบโดยถอดปลั๊๊�กไฟทั้้�งหมดออกจาก PSU
ข้้อควรระวััง: ใบพััดลมที่่�กำำ�ลัังหมุุน ให้้ร่่างกายอยู่่�ห่่างจากใบพััดลมที่่�กำำ�ลัังหมุุน
• ห้้ามใช้้อุุปกรณ์์ในที่่�ที่อ่� าจเปีียกได้้ ป้้องกัันไม่่ให้้ของเหลวไหลเข้้าไปในอุุปกรณ์์ หากอุุปกรณ์์ของคุุณเปีียก โปรดตััดไฟที่่�จ่่ายไปยัังอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวและอุุปกรณ์์ทุุกตััวที่่�เชื่่�อมต่่ออยู่่� หากคอมพิิวเตอร์์เชื่่�อมต่่อ
อยู่่�กัับเต้้ารัับไฟฟ้้า โปรดตััดไฟ AC ที่่�เบรกเกอร์์ก่่อนที่่�จะถอดสายไฟออกจากเต้้ารัับ ถอดอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่ออยู่่�
• ห้้ามดัันวััตถุุใดๆ เข้้าไปในช่่องระบายอากาศหรืือช่่องว่่างของอุุปกรณ์์ เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดไฟไหม้้หรืือไฟฟ้้าช็็อตได้้
• ห้้ามพยายามซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์ด้้วยตนเอง ยกเว้้นปฏิิบััติิตามที่่อ� ธิิบายไว้้ในเอกสารของคุุณหรืือในคำำ�แนะนำำ� หรืือตามที่่�ผู้้�ผลิิตแจ้้งให้้คุณท
ุ ราบ ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้�งและการซ่่อมบำำ�รุุงอย่่าง
ละเอีียดเสมอ
• หากฮาร์์ดแวร์์ของคุุณมีีสวิิตช์์สำำ�หรัับเลืือกแรงดัันไฟฟ้้าใน PSU ต้้องมั่่�นใจว่่าได้้ตั้้�งค่่าแรงดัันไฟฟ้้าตรงกัับไฟ AC ในสถานที่่�ของคุุณ โดยต้้องตั้้�งค่่าให้้ตรงกัันมากที่่สุ� ุด
• ใช้้งานอุุปกรณ์์จากแหล่่งจ่่ายไฟภายนอกตามประเภทที่่�ระบุุในฉลากพิิกััดไฟฟ้้า หลัังจากที่่ปิ� ิดอุุปกรณ์์ โปรดรอ 30 วิินาทีีก่่อนที่่�จะถอดส่่วนประกอบออกจากแผงวงจรหลัักหรืือถอดอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงออก
จากอุุปกรณ์์ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับแผงวงจรหลััก
• สำำ�หรัับเซิิร์์ฟเวอร์์ที่่�ไม่่ได้้ติดตั้้
ิ �งบนแร็็ค ทุุกด้้านของอุุปกรณ์์ที่่�มีีช่่องระบายอากาศต้้องเว้้นระยะไว้้อย่่างน้้อย 10.2 ซม. (4 นิ้้�ว) เพื่่�อให้้อากาศไหลเวีียนได้้ ซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการระบายอากาศที่่�เหมาะสม
การจำำ�กััดอากาศไหลเวีียนอาจทำำ�ให้้อุุปกรณ์์เสีียหายหรืือเกิิดความร้้อนสููงเกิิน
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• ห้้ามวางอุุปกรณ์์ซ้้อนกััน หรืือวางอุุปกรณ์์ใกล้้กัันจนทำำ�ให้้ลมหมุุนเวีียนกลัับหรืือทำำ�ให้้ลมร้้อนขึ้้�น เช่่น วางติิดกัับเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าหรืือช่่องระบายไอเสีีย
• ต้้องมั่่�นใจว่่าไม่่มีีสิ่่�งใดพาดอยู่่�บนสายของอุุปกรณ์์
• เคลื่่�อนย้้ายอุุปกรณ์์ด้้วยความระมััดระวััง ต้้องมั่่�นใจว่่าล้้อและ/หรืือตััวกัันโคลงทั้้�งหมดต่่อกัับระบบอย่่างแน่่นหนา หลีีกเลี่่�ยงการหยุุดเคลื่่�อนไหวกะทัันหัันและหลีีกเลี่่�ยงพื้้�นผิิวที่่�ไม่่เรีียบ
• ก่่อนที่่�จะวางจอภาพหรืืออุุปกรณ์์อื่่�นๆ บนอุุปกรณ์์ของคุุณ โปรดตรวจสอบขีีดจำำ�กััดน้ำำ��หนัักในเอกสารประกอบอุุปกรณ์์ของคุุณ
• ใช้้เฉพาะสายไฟที่่�ได้้รัับการรัับรองตามพิิกััดสำ�หรั
ำ ับอุุปกรณ์์เท่่านั้้�น พิิกััดแรงดัันและพิิกััดกระแสของสายไฟควรมากกว่่าพิิกััดที่่�ระบุุไว้้บนอุุปกรณ์์
• เสีียบสายไฟอุุปกรณ์์เข้้ากัับเต้้ารัับไฟฟ้้าที่่�ต่่อสายดิินอย่่างถููกต้้อง ห้้ามใช้้ปลั๊๊�กอะแดปเตอร์์หรืือถอดปลั๊๊�กที่่�มีขี าสายดิินออกจากสาย หากคุุณต้้องใช้้สายต่่อ โปรดใช้้สายแบบ 3 สายที่่�มีีปลั๊๊�กสายดิินอย่่างถููก
ต้้อง
• สัังเกตพิิกััดของสายต่่อและรางปลั๊๊�ก ต้้องมั่่�นใจว่่าพิิกััดแอมแปร์์รวมของอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดที่่�เสีียบเข้้ากัับสายต่่อหรืือรางปลั๊๊�ก ไม่่เกิิน 80 เปอร์์เซ็็นต์์ของขีีดจำำ�กััดพิิกัดั แอมแปร์์สำำ�หรัับสายต่่อหรืือรางปลั๊๊�กดััง
กล่่าว
• เพื่่�อเป็็นการช่่วยปกป้้องอุุปกรณ์์จากความผัันผวนของพลัังงานไฟฟ้้า โปรดใช้้เครื่่�องป้้องกัันไฟกระชากแรงดัันสููงชั่่�วขณะ เครื่่�องกรองไฟ หรืือเครื่่�องสำำ�รองไฟ (UPS)
คำำ�เตืือนเกี่่�ยวกัับแบตเตอรี่่�: การติิดตั้้�งแบตเตอรี่่�อย่่างไม่่ถูกต้
ู ้องหรืือการใช้้แบตเตอรี่่�ที่่�ใช้้ร่่วมกัันไม่่ได้้อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดไฟไหม้้หรืือการระเบิิด เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ที่่�มีีชนิิดเดีียวกัันหรืือชนิิด
ที่่ �เท่่ากัันเท่่านั้้�น
• ห้้ามแยกชิ้้�นส่่วน ทุุบ หรืือเจาะแบตเตอรี่่�
• ห้้ามเก็็บหรืือวางก้้อนแบตเตอรี่่�ไว้้ข้้างแหล่่งความร้้อนหรืือในแหล่่งความร้้อน เช่่น กองไฟ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดความร้้อน รถยนต์์ หรืือช่อ่ งระบายไอเสีีย การทำำ�ให้้เซลล์์แบตเตอรี่่�ร้้อนจนมีีอุุณหภููมิิสููง
เกิิน 65 °C (149 °F) อาจทำำ�ให้้เกิิดการระเบิิดหรืือไฟไหม้้ได้้
• ห้้ามพยายามเปิิดหรืือซ่่อมบำำ�รุุงแบตเตอรี่่� ห้้ามทิ้้�งแบตเตอรี่่ล� งในกองไฟ หรืือทิ้้�งร่่วมกัับขยะในครััวเรืือน ดููคำำ�แนะนำำ�ในการกำำ�จัดั แบตเตอรี่่�
ข้้อควรระวััง: พื้้�นผิิวร้้อน ห้้ามสััมผััสชิ้้�นส่่วนภายในจนกว่่าจะเย็็นลง

คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับระบบที่่ติิ� ดตั้้�งแร็็ค
ข้้อควรระวััง: หากมีีการติิดตั้้�งไว้้ในชุุดประกอบแบบปิิดหรืือในแร็็คหลายตััว อุุณหภููมิิภายในแร็็คระหว่่างทำำ�งานอาจสููงกว่่าอุุณหภููมิิภายในห้้อง ดัังนั้้�น ควรคำำ�นึึงถึึงการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ในสภาพแวดล้้อมที่่�เข้้ากััน
ได้้กัับอุุณหภููมิิแวดล้้อมสููงสุุด (Tma) ที่่�ผู้้�ผลิติ ระบุุ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููเอกสารผลิิตภััณฑ์์ของคุุณ
• อุุปกรณ์์แร็็คของคุุณได้้รัับการรัับรองสำำ�หรัับตู้้�แร็็คที่่�ให้้มาเท่่านั้้�น ถืือเป็็นความรัับผิิดชอบของคุุณที่่�จะต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เข้้ากัับแร็็คชนิดอื่่
ิ �นเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�บัังคัับใช้้ทั้้�งหมด ผู้้�
ผลิิตขอปฏิิเสธความรัับผิิดและการรัับประกัันทั้้�งหมดอัันเกี่่�ยวกัับการใช้้อุุปกรณ์์ร่่วมกัับแร็็คชนิดอื่่
ิ �น
• ก่่อนติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ของคุุณในแร็็ค ต้้องติิดตั้้�งตััวกัันโคลงด้้านหน้้าและด้้านข้้างทั้้�งหมด การไม่่ติิดตั้้�งตััวกัันโคลงอาจทำำ�ให้้แร็็คคว่ำ�ำ� ได้้
• ใส่่จากล่่างขึ้้�นบนเสมอ และใส่่ของที่่หนั
� ักที่่�สุุดก่่อน
• ห้้ามใช้้งานวงจรย่่อยของแหล่่งจ่่ายไฟ AC ที่่�จ่่ายไฟไปยัังแร็็คเกิินพิิกััด
• ห้้ามยืืนหรืือเหยีียบบนส่่วนประกอบในแร็็ค
• อัันตรายจากความมั่่�นคง แร็็คอาจพลิิกคว่ำำ�� ทำำ�ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส
• ก่่อนที่่�จะขยายแร็็คไปยัังตำำ�แหน่่งติิดตั้้�ง โปรดอ่่านคำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้�งก่่อน
• ห้้ามวางของใดๆ บนอุุปกรณ์์ที่่�ติิดตั้้�งรางหรืือรางเลื่่�อนในตำำ�แหน่่งติิดตั้้�ง
• ห้้ามทิ้้�งอุุปกรณ์์ที่่�ติดตั้้
ิ �งรางหรืือรางเลื่่�อนนี้้�ไว้้ในตำำ�แหน่่งติิดตั้้�ง
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รายงานด้้านความปลอดภััยและกฏข้้อบัังคัับ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์นี้้� โปรดเข้้าไปที่่� www.Vertiv.com เพื่่�อดาวน์์โหลดคู่่�มืือผู้้�ใช้้

คำำ�เตืือน: ห้้ามใช้้อุุปกรณ์์ที่�ติ่ ิดตั้้�งรางหรืือรางเลื่่�อนเป็็นชั้้�นวางของหรืือพื้้�นที่่�ทำ�ำ งาน
ห้้ามเพิ่่�มน้ำำ��หนัักให้้อุุปกรณ์์ที่่�ติิดตั้้�งรางหรืือรางเลื่่�อน
• จะต้้องมีีการต่่อสายดิินที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่ติ่� ิดตั้้�งแร็็ค ระมััดระวัังเป็็นพิิเศษสำำ�หรัับการเชื่่�อมต่่อวงจรจ่่ายไฟนอกเหนืือจากการเชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับวงจรย่่อย (เช่่น การใช้้ปลั๊๊�กพ่่วง)
รายงานต่่อไปนี้้�ใช้้กัับผลิิตภััณฑ์์ที่ติ่� ิดตั้้�งแร็็คซึ่่�งมีีเครื่่�องหมาย GS เท่่านั้้�น:
อุุปกรณ์์นี้้�ไม่่ได้้มีีไว้้สำำ�หรัับใช้้ในสถานที่่ทำ� ำ�งานที่่�มีอุี ุปกรณ์์แสดงภาพ ตามมาตรา §2 ในข้้อบััญญััติิของประเทศเยอรมัันว่่าด้้วยเรื่่�องสถานที่่�ทำ�ำ งานที่่�มีีอุุปกรณ์์แสดงภาพ
คำำ�เตืือน: สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้แหล่่งจ่่ายไฟ DC –(48–60) โวลต์์ ช่่างไฟฟ้้าที่่�ผ่่านการรัับรองจะต้้องเป็็นผู้้�ทำำ�การเชื่่�อมต่่อเข้้ากัับไฟ DC และต่่อสายดิินเพื่่�อความปลอดภััยทั้้�งหมด ห้้าม
พยายามทำำ
�การเชื่่�อมต่่อเข้้ากัับไฟ DC หรืือติิดตั้้�งสายดิินด้้วยตััวเอง การเดิินสายไฟฟ้้าทั้้�งหมดต้้องเป็็นไปตามประมวลกฎหมายและหลัักปฏิิบััติิที่่�บัังคัับใช้้ในท้้องถิ่่�นหรืือระดัับประเทศ

ข้้อควรระวััง: ระบบที่่�ใช้้แหล่่งจ่่ายไฟ DC –(48–60) โวลต์์อาจมีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างสายของวงจรจ่่ายไฟ DC ที่่�มีีการต่่อลงดิินและสายดิิน
ระบบที่่�ใช้้แหล่่งจ่่ายไฟ DC จะต้้องต่่อเข้้ากัับสายต่่อหลัักดิินของระบบโดยตรง ต่่อเข้้ากัับสายต่่อฝากจากขั้้�วต่่อลงดิิน หรืือบััสที่่�มีกี ารต่่อกัับสายต่่อหลัักดิินของระบบ
ระบบที่่�ใช้้แหล่่งจ่่ายไฟ DC จะต้้องอยู่่�ในพื้้�นที่่�เดีียวกััน (เช่่น ตู้้�ที่่�อยู่่�ติิดกััน) กัับอุุปกรณ์์อื่่�นๆ ที่่�ต่่อสายของวงจรจ่่ายไฟ DC เดีียวกัันซึ่่�งมีีการต่่อลงดิิน กัับสายต่่อหลัักดิิน และจุุดต่่อสายดิินที่่�ใช้้ไฟ DC
แหล่่งจ่่ายไฟ DC ต้้องอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์
อุุปกรณ์์สลัับหรืืออุุปกรณ์์ตัดั การเชื่่�อมต่่อต้้องไม่่อยู่่�ในสายวงจรที่่�ต่อล
่ งดิิน ระหว่่างแหล่่งจ่่ายไฟ DC และจุุดต่่อของสายต่่อหลัักดิิน

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับช่่างไฟฟ้้าที่่�ผ่า่ นการรัับรองเท่่านั้้�น

ระบบที่่�ใช้้แหล่่งจ่่ายไฟ DC –(48–60) โวลต์์มีไี ว้้สำำ�หรัับสถานที่่�ที่จำ่� ำ�กัดั การเข้้าถึึงตามข้้อ 110-5, 110-6, 110-11, 110-14 และ 110-17 ของมาตราฐานเกี่่�ยวกัันงานไฟฟ้้าของประเทศ
สหรััฐอเมริิกา (National Electrical Code), สถาบัันมาตรฐานแห่่งชาติิของสหรััฐอเมริิกา (American National Standards Institute: ANSI)/สมาคมป้้องกัันอััคคีี
ภััยแห่่งชาติิ (National Fire Protection Association: NFPA) 70
แหล่่งจ่่ายไฟ DC 240 โวลต์์จะต้้องต่่อกัับเต้้ารัับ DC 240 โวลต์์จากอุุปกรณ์์แจกจ่่ายกระแสไฟฟ้้า (Power Distribution Unit) ที่่�ได้้รัับการรัับรองในประเทศที่่�ใช้้งาน หากมีี
เมื่่�อใช้้สายไฟ/สายต่่อฝาก และปลั๊๊�ก/ทางเข้้า/ขั้้�วต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมต่อ่ ต้้องมีีพิิกััดไฟฟ้้าที่่�เหมาะสม โดยอ้้างอิิงตามฉลากพิิกััดบนระบบ
ก่่อนต่่อสายดิินเพื่่�อความปลอดภััยหรืือก่่อนต่่อสายไฟ ต้้องมั่่�นใจว่่าได้้ถอดสายไฟออกจากวงจร DC แล้้ว เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าไฟถููกตััดแล้้ว ให้้ค้้นหาเบรกเกอร์์ที่่�วงจรแหล่่งจ่่ายไฟ DC (โดยปกติิจะอยู่่�ที่่�ส่่วน
กระจายไฟของแผงฟิิวส์์สำำ�หรัับกระจายแบตเตอรี่่)� สลัับเบรกเกอร์์ไปที่่ตำ� ำ�แหน่่งปิิด และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ล็็อคนิิรภััยที่่�ได้้รัับการรัับรองที่่�เบรกเกอร์์หรืือสวิิตช์์ หากมีี
แม้้ว่่าเทคนิิคการต่่อสายดิินอาจแตกต่่างกัันไป แต่่การเชื่่�อมต่่อแบบโพซิิทิิฟกัับอุุปกรณ์์ต่่อลงดิินเพื่่�อความปลอดภััยก็็ถืือเป็็นข้้อบัังคัับ
เมื่่�อติิดตั้้�งเครื่่�อง จะต้้องต่่อสายดิินก่่อนเสมอและต้้องตััดการเชื่่�อมต่อ่ เป็็นอัันดัับสุุดท้้ายเพื่่�อป้้องกัันอัันตราย
ห้้ามมองข้้ามสายดิินหรืือใช้้งานอุุปกรณ์์โดยไม่่ได้้ติิดตั้้�งสายดิินอย่่างเหมาะสม หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่ามีีการต่่อสายดิินอย่่างเหมาะสมหรืือไม่่ โปรดติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจระบบไฟฟ้้าที่่�เหมาะสมหรืือช่่างไฟฟ้้า
โครงของระบบต้้องยึึดกัับพื้้�นเข้้ากัับโครงตู้้�แร็็คอย่่างแน่่นหนา ห้้ามพยายามต่่อสายไฟเข้้ากัับระบบจนกว่่าจะมีีการต่่อสายดิิน
เมื่่�อจำำ�เป็็นต้้องเดิินสายแบบควั่่�น ต้้องใช้้การเข้้าหััวสายที่่�ได้้รัับการรองรัับ เช่่น แบบห่่วงปิิด (closed-loop) หรืือชนิิดหางปลาแฉกเปลืือย (spade-type) ที่่�มีีหางปลาแบบหงายขึ้้�น
(upturned lugs) การเข้้าหััวสายเหล่่านี้้�ควรมีีขนาดที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับสายไฟ และต้้องใช้้คีีมย้ำำ��สองครั้้�ง โดยหนึ่่�งครั้้�งที่่�ตััวนำำ�และอีีกครั้้�งที่่�ฉนวน สำำ�หรัับข้้อมูลู เพิ่่�มเติิม โปรดดููคำำ�แนะนำำ�การเดิินสายที่่�
ให้้มาพร้้อมกัับระบบของคุุณ
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รายงานดั้านคุวามีปลิอุดัภัยแลิะกฏิข้อุบังคุับ
สูำาห้รับข้อุมีูลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับผลิิตภัณ์ฑ์น่� โปรดัเข้าไปที่่� www.Vertiv.com เพื�อุดัาวน์โห้ลิดัคุู่มีือุผู้ใช็้

คำ�แนะนำ�ตื�มหลักสำร่รศ�สำตืร
คำ�เตืือน: กิารใชี้คีย์บุอร์ดอย่างไม่ถึูกิต่้องหรือใชี้งานเปั็นเวลานานอาจที่ำาให้ได้รับุบุาดเจ็บุ
คำ�เตืือน: กิารดูจอแสีดงผิลหรือจอภาพื่ภายนอกิเปั็นเวลานานอาจสี่งผิลให้เกิิดอากิารปัวดต่า

ข้้อพิ่่จ�รณ�ด้�นสำ่�งแวดล้อม
ENERGY STAR สำำ�หรับเซ่รฟเวอร
ก�รปฏ่บัตื่ตื�มม�ตืรฐ�น ENERGY STAR®
โคุรงการ ENERGY STAR ขอุงสูำานักงานคุุ้มีคุรอุงสูิ�งแวดัลิ้อุมี (Environmental Protection Agency: EPA) เป็นการร่วมีมีือุกันระห้ว่าง EPA แลิะผู้ผลิิตเพื�อุลิดัมีลิพิษที่าง
อุากาศ โดัยการสู่งเสูริมีผลิิตภัณ์ฑ์ที่่�ประห้ยัดัพลิังงาน
ฉล�ก ENERGY STAR
ผลิิตภัณ์ฑ์ใดัที่่�มี่สูัญลิักษณ์์ ENERGY STAR ที่างอุิเลิ็กที่รอุนิกสู์ห้รือุที่างตัวเคุรื�อุงที่่�ผลิิตภัณ์ฑ์ ถือุว่าไดั้รับการรับรอุงว่าเป็นไปตามีข้อุกำาห้นดั ENERGY STAR ขอุง EPA ตามีที่่�กำาห้นดัไว้
เมีื�อุจ่ัดัสู่งโดัยผู้ผลิิต
สูำาห้รับข้อุมีูลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับการจ่ัดัการพลิังงาน โปรดัดัู www.energystar.gov/powermanagement
สูำาห้รับข้อุมีูลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับโคุรงการ ENERGY STAR โปรดัดัู www.energystar.gov
ก�รกำ�จัดแบตืเตือร่�
ห้้ามีที่ิ�งแบตเตอุร่�พร้อุมีขยะในคุรัวเรือุน ติดัต่อุห้น่วยงานกำาจ่ัดัขยะในพื�นที่่�ขอุงคุุณ์เพื�อุขอุที่่�อุยู่สูำาห้รับสูถานที่่�ที่ิ�งแบตเตอุร่�ที่่�ใกลิ้ที่่�สูุดั
ข้้อบังคับเก่�ยวกับแบตืเตือร่�
ในสูห้ภาพยุโรป ฉลิากน่�ระบุว่าคุวรเก็บแบตเตอุร่�ในผลิิตภัณ์ฑ์น่�แยกต่างห้าก แลิะไมี่คุวรที่ิ�งรวมีกับขยะในคุรัวเรือุน สูารในแบตเตอุร่�อุาจ่สู่งผลิเสู่ยต่อุสูุขภาพแลิะสูิ�งแวดัลิ้อุมี นอุกจ่ากน่�คุุณ์ยังมี่ห้น้า
ที่่�ในการร่ไซ่เคุิลิซ่ากแบตเตอุร่� เพื�อุมี่สู่วนช็่วยในการปกป้อุง รักษา แลิะปรับปรุงคุุณ์ภาพสูิ�งแวดัลิ้อุมี คุุณ์คุวรติดัต่อุเจ่้าห้น้าที่่�ในพื�นที่่�ห้รือุตัวแที่นจ่ำาห้น่ายเพื�อุขอุรายลิะเอุ่ยดัเก่�ยวกับแผนการเก็บ
รวบรวมีแลิะการร่ไซ่เคุิลิ

ข้้อบังคับเก่�ยวกับซ�กเครื�องใช่้ไฟฟ้�และอุปกรณอ่เล็กทั่รอน่กสำ (Waste Electrical And Electronic Equipment: WEEE)
ในสูห้ภาพยุโรป ฉลิากน่�ระบุว่าไมี่คุวรที่ิ�งผลิิตภัณ์ฑ์น่�ร่วมีกับขยะในคุรัวเรือุน แต่คุวรที่ิ�งในสูถานที่่�ที่่�เห้มีาะสูมีเพื�อุให้้สูามีารถนำากลิับไปฟนฟูแลิะร่ไซ่เคุิลิไดั้

วัสำดุทั่่�ม่สำ�รเปอรคลอเรตื

แบตเตอุร่�แบบก้อุนกระดัุมีขอุงผลิิตภัณ์ฑ์น่�อุาจ่มี่สูารเปอุร์คุลิอุเรต แลิะอุาจ่ต้อุงใช็้มีาตรการพิเศษเมีื�อุนำาไปร่ไซ่เคุิลิห้รือุกำาจ่ัดัที่ิ�ง ดัู www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate

ร�ยง�น EMI

ผลิิตภัณ์ฑ์ที่่�ไดั้รับการรับรอุงตามี EMC ในภูมีิภาคุห้รือุประเที่ศที่่�ระบุจ่ะมี่การแสูดังเคุรื�อุงห้มีายห้รือุข้อุคุวามีตามีที่่�กำาห้นดับนฉลิากขอุงผลิิตภัณ์ฑ์ จ่ะมี่การแสูดังรายงานที่่�กำาห้นดัไว้สูำาห้รับแต่ลิะประเที่ศ
ดั้านลิ่าง

สำหภั�พิ่ยุโรป

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.

สำหรัฐอเมร่ก�

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.
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รายงานดั้านคุวามีปลิอุดัภัยแลิะกฏิข้อุบังคุับ
สูำาห้รับข้อุมีูลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับผลิิตภัณ์ฑ์น่� โปรดัเข้าไปที่่� www.Vertiv.com เพื�อุดัาวน์โห้ลิดัคุู่มีือุผู้ใช็้

แคน�ด�

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)

ญ่�ปุน

เก�หล่

ไตื้หวัน

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 เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สําคัญ
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.
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รายงานด้้านความปลอดภััยและกฏข้้อบัังคัับ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์นี้้� โปรดเข้้าไปที่่� www.Vertiv.com เพื่่�อดาวน์์โหลดคู่่�มืือผู้้�ใช้้

หน้้านี้้�เว้้นว่่างไว้้โดยเจตนา
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รายงานด้้านความปลอดภััยและกฏข้้อบัังคัับ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์นี้้� โปรดเข้้าไปที่่� www.Vertiv.com เพื่่�อดาวน์์โหลดคู่่�มืือผู้้�ใช้้

หน้้านี้้�เว้้นว่่างไว้้โดยเจตนา
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