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FCC คลาส A
อุุปกรณ์์น้ี้�ได้้รับการทด้สอุบและรับรอุงตามข้้อุกำาหนี้ด้สำาหรับอุุปกรณ์์ดิ้จิิตอุลคลาส A ตามกฏระเบ้ยบข้อุง FCC หมวด้ 15 ข้้อุกำาหนี้ด้น้ี้�อุอุกแบบมาอุย่างเหมาะสมเพ่ื่�อุการป้อุงกันี้การเกิด้สัญญาณ์รบกวนี้

ท้�เป็นี้อัุนี้ตราย หากม้การใช้้งานี้อุุปกรณ์์ในี้ท้�สาธารณ์ะ อุุปกรณ์์น้ี้�อุาจิก่อุให้เกิด้ ใช้้ และสามารถแพื่ร่รังส้คล่�นี้ความถ้�วิทยุ และหากไม่ติด้ตั�งและใช้้งานี้ตามคำาแนี้ะนี้ำาในี้ค่่ม่อุ อุุปกรณ์์อุาจิก่อุให้เกิด้สัญญาณ์

รบกวนี้ท้�เป็นี้อัุนี้ตรายต่อุการส่�อุสารทางวิทยุ หากม้การใช้้งานี้อุุปกรณ์์น้ี้�ในี้บริเวณ์ท้�พัื่กอุาศััย อุาจิก่อุให้เกิด้อัุนี้ตรายจิากสัญญาณ์รบกวนี้ โด้ยผู้่้ใช้้จิะต้อุงรับผิู้ด้ช้อุบค่าใช้้จ่ิายในี้การแก้ไข้สัญญาณ์รบกวนี้ท้�เกิด้

ข้้�นี้เอุง

คุณ์ได้้รับการเต่อุนี้ว่าการเปล้�ยนี้แปลงหร่อุการดั้ด้แปลงท้�ไม่ได้้รับอุนุี้ญาตอุย่างเป็นี้ทางการจิากผู้่้รับผิู้ด้ช้อุบอุาจิทำาให้สิทธิในี้การใช้้งานี้อุุปกรณ์์ข้อุงคุณ์เป็นี้โมฆะ 

คุณ์อุาจิใช้้สายค่่บิด้เกล้ยวแบบไม่ม้ฉนี้วนี้หุ้ม (UTP) สำาหรับการเช่้�อุมต่อุแบบ RJ-45 - ประเภท 3 หร่อุด้้กว่าสำาหรับการเช่้�อุมต่อุความเร็ว 10 Mbps ประเภท 5 หร่อุด้้กว่าสำาหรับการเช่้�อุมต่อุ

ความเร็ว 100 Mbps ประเภท 5, 5e หร่อุ 6 สำาหรับการเช่้�อุมต่อุความเร็ว 1000 Mbps คุณ์อุาจิใช้้สายใยแก้วแบบหลายโหมด้ข้นี้าด้ 50/125 หร่อุ 62.5/125 ไมครอุนี้หร่อุสายใยแก้ว

แบบโหมด้เด้้�ยวข้นี้าด้ 9/125 ไมครอุนี้สำาหรับการเช่้�อุมต่อุด้้วยสายใยแก้วนี้ำาแสง

เคร่ื่�องหมาย CE
เคร่�อุงหมาย CE สำาหรับใบรับรอุงผู้ลิตภัณ์ฑ์์ตามมาตรฐานี้สำาหรับ EMI และความปลอุด้ภัย (EEC)

อุุปกรณ์์เทคโนี้โลย้สารสนี้เทศัน้ี้�เป็นี้ไปตามข้้อุกำาหนี้ด้ข้อุงกฎระเบ้ยบแห่งสหภาพื่ยุโรป 2014/30/EU (Council Directive) เก้�ยวกับการประมาณ์กฎหมายข้อุงประเทศัท้�เก้�ยวข้้อุงกับความ

เข้้ากันี้ได้้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility) และ 2014/35/EU สำาหรับอุุปกรณ์์ไฟฟ้าท้�ใช้้ภายในี้ข้้ด้จิำากัด้แรงดั้นี้ไฟฟ้าท้�แน่ี้นี้อุนี้ ม้การใช้้มาตรฐานี้ต่อุไปน้ี้�

สำาหรับการประเมินี้การปฏิบัติตามกฎระเบ้ยบเหล่าน้ี้�:

การปล่อุย RFI:

• กำาจัิด้ตามมาตรฐานี้ EN 55032:2015+AC:2016, Class A

• จิำากัด้สำาหรับการปล่อุยกระแสฮาร์มอุนิี้กตามมาตรฐานี้ EN 61000-3-2:2014, Class A

• ข้้ด้จิำากัด้สำาหรับการกระเพ่ื่�อุมข้อุงแรงดั้นี้ไฟฟ้าและการกะพื่ริบในี้ระบบจ่ิายไฟฟ้าแรงดั้นี้ตำ�าตามมาตรฐานี้ EN 61000-3-3:2013

ภ่มิคุ้มกันี้:

• มาตรฐานี้กลุ่มผู้ลิตภัณ์ฑ์์ตาม EN 55024:2010+A1:2015 และ EN 55035:2017

• ไฟฟ้าสถิตตามมาตรฐานี้ IEC 61000-4-2:2008 ED 2.0

• สนี้ามเหล็กไฟฟ้าคล่�นี้ความถ้�วิทยุตามมาตรฐานี้ IEC 61000-4-3:2010 ED 3.2

• การเกิด้แรงดั้นี้ไฟฟ้าเกินี้ชั้�วคร่่แบบรวด้เร็วตามมาตรฐานี้ IEC 61000-4- 4:2012 ED 3.0

• การทด้สอุบภ่มิคุ้มกันี้ไฟฟ้ากระช้ากตามมาตรฐานี้ IEC 61000-4-5:2014 ED 3.0

• ภ่มิคุ้มกันี้ต่อุสัญญาณ์รบกวนี้ท้�นี้ำาตามสาย เหน้ี้�ยวนี้ำาโด้ยสนี้ามคล่�นี้ความถ้�วิทยุ: IEC 61000-4-6:2013 ED 4.0

• การทด้สอุบภ่มิคุ้มกันี้สนี้ามแม่เหล็กเชิ้งก่าลังตามมาตรฐานี้ IEC 61000-4-8:2009 ED 2.0

• การทด้สอุบภ่มิคุ้มกันี้แรงดั้นี้ไฟฟ้าตกชั้�วข้ณ์ะ แรงดั้นี้ไฟฟ้าหายไปชั้�วข้ณ์ะและการเปล้�ยนี้แปลงแรงดั้นี้ตามมาตรฐานี้ IEC 61000-4-11:2004 ED 2.0

LVD:

• EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

• EN 62368-1:2014/A11:2017
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ญี�ปุน - VCCI คลาส A

ความปลอดภัยข้องเลเซอรื่

คัำ�เตืือน: คุวามีป้ลอดภััยข้องพื่อร์ตเส้น่ใยแก้วน่ำาแสง: เม่ี�อใชุ้พื่อร์ตเส้น่ใยแก้วน่ำาแสง ห้้ามีมีองไป้ทีี่�เลเซ่อร์ส่งสัญญาณใน่ข้ณะทีี่�เปิ้ดอยู่ และห้้ามีมีองทีี่�พื่อร์ต TX ข้องเส้น่ใยแก้วน่ำา

แสงและป้ลายสายเส้น่ใยแก้วน่ำาแสงใน่ข้ณะทีี่�เปิ้ดอยู่

การื่แจ้งเต่ือน PSE

ความปลอดภัยข้องพลังงานและแบตืเตือรีื่�

คัำ�เตืือน: ห้ากเซิ่ร์ฟเวอร์ข้องคุุณใชุ้แบตเตอรี�ลิเธียมี อย่าพื่ยายามีเป้ลี�ยน่แบตเตอรี�ด้วยตัวเอง ให้้ส่งเซิ่ร์ฟเวอร์กลับไป้ทีี่�ผู้ผลิตเพ่ื่�อเป้ลี�ยน่แบตเตอรี�

คัำ�เตืือน: ห้ากเซิ่ร์ฟเวอร์มีีแบตเตอรี�ลิเธียมีทีี่�ห่้อหุ้้มีอยู่ใน่แชุสซี่ทีี่�ซี่ลไว้ ไม่ีว่ากรณีใดๆ อย่าพื่ยายามีเปิ้ดแชุสซี่ทีี่�ซี่ลไว้

คัำ�เตืือน: อาจมีีคุวามีเสี�ยงต่อการระเบิด ห้ากเป้ลี�ยน่แบตเตอรี�ไม่ีถููกต้องตามีป้ระเภัที่ทีี่�เห้มีาะสมี โป้รดกำาจัดแบตเตอรี�ทีี่�ใชุ้แล้วตามีคุำาแน่ะน่ำา

ข้้อคัวรระวัง: คุวามีเสี�ยงต่อไฟฟ้าดูด: ใน่การตัดการเชุ่�อมีต่อกระแสไฟฟ้า ให้้ถูอดสายไฟทัี่�งห้มีดออกจากอุป้กรณ์

ความปลอดภัยข้องสายไฟ

โปรด้อุ่านี้ข้้อุม่ลด้้านี้ความปลอุด้ภัยให้ละเอุ้ยด้ถ้�ถ้วนี้ก่อุนี้ติด้ตั�งสวิตช์้:

คำาเต่อุนี้: ต้อุงให้บุคลากรท้�ม้คุณ์วุฒิด้ำาเนิี้นี้การติด้ตั�งและถอุด้ประกอุบเท่านัี้�นี้

• อุุปกรณ์์จิะต้อุงเช่้�อุมต่อุกับเต้าเส้ยบท้�ม้สายดิ้นี้ (สายกราวด์้) เพ่ื่�อุให้เป็นี้ไปตามมาตรฐานี้ความปลอุด้ภัยสากล

• ห้ามเช่้�อุมต่อุอุุปกรณ์์กับเต้าเส้ยบไฟฟ้ากระแสสลับ (แหล่งจ่ิายไฟ) โด้ยไม่ม้สายดิ้นี้ (สายกราวด์้)

• ตัวเช่้�อุมต่อุอุุปกรณ์์ (ขั้�วต่อุกับอุุปกรณ์์ไม่ใช่้ปลั�กติด้ผู้นัี้ง) จิะต้อุงม้การกำาหนี้ด้ค่าสำาหรับการจัิบค่่กับเต้าเส้ยบอุุปกรณ์์ตามมาตรฐานี้ EN 60320/IEC 320

• เต้ารับจิะต้อุงอุย่่ใกล้กับอุุปกรณ์์และสามารถเข้้าถ้งได้้ง่าย คุณ์สามารถตัด้กระแสไฟจิากอุุปกรณ์์ได้้โด้ยการถอุด้สายไฟอุอุกจิากเต้ารับ

• อุุปกรณ์์น้ี้�ทำางานี้ภายใต้เง่�อุนี้ไข้ SELV (แรงดั้นี้ไฟฟ้าตำ�าพิื่เศัษขั้�นี้ปลอุด้ภัย) ตามมาตรฐานี้ IEC 60950 เง่�อุนี้ไข้จิะยังคงใช้้งานี้ต่อุเน่ี้�อุงได้้ถ้าอุุปกรณ์์ท้�เช่้�อุมต่อุทำางานี้ภายใต้เง่�อุนี้ไข้

SELV เช่้นี้กันี้

อุุปกรณ์์น้ี้�ไม่สามารถขั้บเคล่�อุนี้ได้้จิากอุุปกรณ์์ IT† หากอุุปกรณ์์ข้อุงคุณ์เป็นี้ประเภท IT อุุปกรณ์์น้ี้�ต้อุงใช้้พื่ลังงานี้ 230 V (2P+T) ผู่้านี้อัุตราส่วนี้หม้อุแปลงแบบแยกข้ด้ 1:1 โด้ยม้จุิด้เช่้�อุมต่อุรอุงท้�

ระบุว่าเป็นี้กลาง ซ้ั�งเช่้�อุมต่อุโด้ยตรงกับดิ้นี้ (กราวด์้)

† Impédance à la terre

คลาส 1
ผลิตืภัณฑเลเซอรื่

本製品に同梱いたしております電源コードセットは、本製品専用です。本

電源コードセットは、本製品以外の製品並びに他の用途でご使用いただく

ことは出来ません。製品本体に同梱された電源コードセットを利用し、他

製品の電源コードセットを使用しないで下さい。
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ส่ิ่�งสิ่ำ�คััญ: ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่าคุุณมีีชุุดสายไฟทีี่�ถููกต้องก่อน่ดำาเนิ่น่การเชุ่�อมีต่อ ตรวจสอบ (อ่าน่ป้้ายฉลากบน่สายเคุเบิล) ตามีข้้อมูีลต่อไป้นี่�:

ชุุดสายไฟ

สหรัฐอุเมริกาและ

แคนี้าด้า

ชุ้ด้สายไฟต้อุงได้้รับการรับรอุงจิาก CSA และอุนุี้มัติจิาก UL ข้้อุม่ลจิำาเพื่าะขั้�นี้ตำ�าสำาหรับสายไฟท้�ย่ด้หยุ่นี้ ได้้แก่

- หมายเลข้ 16 AWG - ยาวไม่เกินี้ 2 เมตรหร่อุ 14 AWG
- ประเภท SV หร่อุ SJ
- ตัวนี้ำาไฟฟ้า 3 ตัว

ชุ้ด้สายไฟต้อุงม้พิื่กัด้กระแสไฟฟ้าอุย่างน้ี้อุย 12 A
เต้าเส้ยบต้อุงเป็นี้ช้นิี้ด้ต่อุสายดิ้นี้ท้�ม้การกำาหนี้ด้ค่า NEMA 5-15P (15 A, 125 V)

เด้นี้มาร์ก ซััพื่พื่ลายปลั�กต้อุงเป็นี้ไปตามส่วนี้ 107-2-D1 ข้อุงมาตรฐานี้ DK2-1a หร่อุ DK2-5a

สวิตเซัอุร์แลนี้ด์้ ซััพื่พื่ลายปลั�กต้อุงเป็นี้ไปตาม SEV/ASE 1011

สหราช้อุาณ์าจัิกร ซััพื่พื่ลายปลั�กต้อุงเป็นี้ไปตาม BS1363 (3-pin 13 A) และต้อุงติด้ตั�งฟิวส์ข้นี้าด้ 5 A ซ้ั�งเป็นี้ไปตาม BS1362
สายไฟหลักต้อุงเป็นี้ไปตาม IEC 60227 (ข้้อุกำาหนี้ด้ 60227 IEC 52)

ยุโรป ซััพื่พื่ลายปลั�กต้อุงเป็นี้ไปตาม CEE7/7 (“SCHUKO”)
สายไฟหลักต้อุงเป็นี้ไปตาม IEC 60227 (ข้้อุกำาหนี้ด้ 60227 IEC 52)
เต้ารับ IEC-320

คำาเต่ือนและข้้อควรื่รื่ะวัง

คัำ�เตืือน: ผลิตภััณฑ์์นี่�ไม่ีมีีชิุ�น่ส่วน่ทีี่�ผู้ใชุ้สามีารถูซ่่อมีบำารุงได้เอง

คัำ�เตืือน: ต้องให้้บุคุลากรทีี่�มีีคุุณวุฒิิดำาเนิ่น่การติดตั�งและถูอดป้ระกอบเท่ี่านั่�น่

คัำ�เตืือน: เม่ี�อเชุ่�อมีต่ออุป้กรณ์นี่�เข้้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า ให้้เชุ่�อมีต่อตัวน่ำาสายดิน่บน่ป้ลั�กไฟแบบสามีขั้�วเข้้ากับสายดิน่ทีี่�ถููกต้องเพ่ื่�อป้้องกัน่อัน่ตรายจากไฟฟ้า

คัำ�เตืือน: สวิตช์ุนี่�ใชุ้เลเซ่อร์ใน่การส่งสัญญาณผ่าน่สายใยแก้วน่ำาแสง เลเซ่อร์เป็้น่ไป้ตามีข้้อกำาห้น่ดข้องผลิตภััณฑ์์เลเซ่อร์คุลาส 1 และมีีคุวามีป้ลอดภััยใน่ตัวเองต่อดวงตาใน่การที่ำางาน่ป้กติ อย่างไรก็ตามี คุุณ

ไม่ีคุวรมีองทีี่�พื่อร์ตส่งสัญญาณโดยตรงข้ณะทีี่�เปิ้ดใชุ้งาน่อยู่

คัำ�เตืือน: ให้้คุำานึ่งถึูงคุวามีป้ลอดภััยเม่ี�อเล่อกอุป้กรณ์ใยแก้วน่ำาแสง SFP / SFP + / QSFP + โป้รดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่าอุป้กรณ์สามีารถูที่ำางาน่ได้ทีี่�อุณห้ภูัมิีไม่ีน้่อยกว่าอุณห้ภูัมิีการที่ำางาน่สูงสุดทีี่�

แน่ะน่ำาข้องผลิตภััณฑ์์ น่อกจากนี่�คุุณต้องใชุ้เคุร่�องรับส่ง SFP/SFP+/QSFP+ สำาห้รับเลเซ่อร์คุลาส 1

ข้้อควรื่รื่ะวัง: สวมีใส่สายรัดข้้อม่ีอกัน่ไฟฟ้าสถิูตห้ร่อใชุ้มีาตรการอ่�น่ๆ ทีี่�เห้มีาะสมีเพ่ื่�อป้้องกัน่ไฟฟ้าสถิูตเม่ี�อจัดการกับอุป้กรณ์นี่�

ข้้อคัวรระวัง: ห้้ามีเชุ่�อมีต่อขั้�วต่อแจ็คุโที่รศััพื่ท์ี่ใน่พื่อร์ต RJ-45 ซึ่�งอาจที่ำาให้้อุป้กรณ์นี่�ได้รับคุวามีเสียห้าย

ข้้อคัวรระวัง: ใชุ้เฉพื่าะสายคูุ่บิดเกลียวทีี่�มีีขั้�วต่อ RJ-45 ซึ่�งเป็้น่ไป้ตามีมีาตรฐาน่ FCC

ข้้อคัวรระวัง: สวิตชุ์ป้ระกอบด�วยแห้ล�งจ�ายไฟแบบเสียบป้ลั�ก (PSU) และโมีดูลถูาดพื่ัดลมีที่ี�ติดตั�งไว�ใน่แชุสซ่ี โมีดูลที่ี�ติดตั�งที่ั�งห้มีดต�องมีีที่ิศัที่างการไห้ลข้องอากาศัที่ี�ตรงกัน่ น่ั�น่คุ่อ ห้ากโมีดูลพื่ลังงาน่ที่ี�

ติดตั�งมีีที่ิศัที่างการไห้ลข้องอากาศัแบบห้น่�าไป้ห้ลัง (F2B) โมีดูลถูาดพื่ัดลมีที่ี�ติดตั�งที่ั�งห้มีดจะต�องมีีที่ิศัที่างการไห้ลข้องอากาศัแบบ F2B เชุ�น่กัน่
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Class A 警语

BSMI (ไตื้หวัน)

BSMI ไตื้หวัน

警告：此为A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成

无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切

实可行的措施。

警告使用者:

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成

射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的

對策。

警告使用者 : 此為甲類資訊技術設備 , 於居住環境中使用 , 可能會造 成射頻擾動 , 在此種情況下 , 

使用者會被要求採取某些適當的對策。

電氣方面的安全性

◆ 為避免可能的電擊造成嚴重損害，再搬動產品之前，請先將產品 電源線暫時從電源插座中拔掉。

◆ 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，

然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉產品的電源供應器電源線。

◆ 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有電源 線已事先拔掉。

◆ 請確定電源供應器的電壓設定已調到本國 / 本區域所使用的電壓 標準值。

若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近 詢問當地的電力公司人員。

◆ 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業

技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

◆ 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接 好。若您發現有重大的瑕疵，

請盡速連絡您的經銷商。

◆ 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針 及其他零件收好，

不要遺留在主機板上或產品主機中。

◆ 灰塵、溼氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因 此請盡量避免放置在這些地方。

◆ 請勿將產品主機放置在容易搖晃的地方。

◆ 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經 驗的技術人員聯絡。
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使用注意事項

◆ 在您開始操作本系統之前，請務必詳閱以下注意事項，以避免因 為人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。

◆ 使用前，請檢查產品各部份組件是否正常，以及電源線是否有任 破損，或是連接不正確的情形發生。

◆ 如果有任何破損情形，請盡速與您的授權經銷商連絡，更換良好 的線路。

◆ 產品放置的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。

◆ 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質 將會腐蝕電子線路。

◆ 使用時，請務必保持周遭散熱空間，以利散熱。

◆ 使用前，請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。

◆ 避免邊吃東西邊使用，以免污染機件造成故障。

◆ 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近產品之連接器、插 槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。

◆ 請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起機件短路或電路損毀。

◆ 產品開機一段時間之後，散熱片及部份 IC 表面可能會發熱、發 燙，請勿用手觸摸 並請檢查系統是否散熱不良。

◆ 在安裝或移除周邊產品時請先關閉電源。

◆ 電源供應器如果發生損壞，切勿自行修理，請交由授權經銷商處 理。

◆ 產品的機殼、鐵片大部份都經過防割傷處理，但是您仍必須注意 避免被某些細部鐵片尖端及邊緣割傷，

拆裝機殼時最好能夠戴上 手套。

當你有一陣子不使用產品時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電

源線拔掉。

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.
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