
 ขอควรระวัง : คําแนะนําดานความปลอดภัย 

กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัยตอไปน้ีเพ่ือความปลอดภัยของตัวผูใช 
และเพ่ือปองกันความเสียหาย• ี่อาจเกิดขึ้นกับระบบและบริเวณ•ำงาน 

หมายเหตุ : ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎขอบังคับสําหรับอุปกรณในเอกสารนี้ มีอยูในเว็บไซต Regulatory 
Compliance • ี่ dell.com/regulatory_compliance 

 

หมายเหตุ : ขอมูลเพ่ิมเติมดานการใชงานสําหรับอุปกรณของคุณ (เชน ไดรฟเก็บขอมูล, การด PC 
และอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ) อาจมีอยูในหมวด "Manuals" (คูมือ) ของเว็บไซต support.dell.com 

 

ความปลอดภัย : ความปลอดภัย• ั่วไป 

 ขอควรระวัง : 
ตัวจายไฟในระบบของคุณอาจกอใหเกิดอันตรายจากไฟฟาแรงสูงซึ่ง•ำใหเกิดการบาดเจ็บได 
 การเปดฝาครอบและการเขาถึงชิ้นสวนตางๆ 
ภายในระบบจะตอง•ำโดยชางเ•คนิคบริการ• ี่ผานการฝกอบรมมาแลวเ• าน้ัน 
คุณจะสามารถ•ำการเปดฝาครอบไดก็ตอเมื่อไดรับคําแนะนําจาก Dell เ• าน้ัน 
ใหปฏิบัติตามคําเตือนดังกลาวสําหรับผลิตภัณฑชนิดติดต้ังเขากับแร็คของ Dell™ 

  ขอควรระวัง : ระบบน้ีอาจมีสายจายไฟมากกวาหน่ึงเสน ดังน้ัน เพ่ือปองกันไมใหโดนไฟฟาช็อต 
ชางเ•คนิคบริการ• ี่ผานการอบรมจึงอาจจําเปนตองถอดสายจายไฟ• ั้งหมดออกกอน• ี่จะเร่ิม•ำงานกับระ
บบ 

ขอสังเกตสําคัญสําหรับการใชงานในสถานพยาบาล : ผลิตภัณฑ Dell ไมใชอุปกรณ•างการแพ•ย 
และไมไดอยูภายใตขอบังคับ UL หรือ IEC 60601 (หรือเ• ียบเ• า) ดวยเหตุน้ี จึงหามใชงานอุปกรณภายในระยะ 6 
ฟุตจากผูปวย หรือในลักษณะ• ี่อุปกรณมีการสัมผัสถูกผูปวย• ั้งโดยตรงหรือโดยออม 

หมายเหตุ : อุปกรณบางชนิดอาจใชงานได• ั้งแบบสแตนอโลน (Stand-alone) 
หรือติดต้ังเขากับแร็คโดยเปนสวนหนึ่งของระบบ 

 

 



เมื่อ•ำการติดต้ังอุปกรณเพ่ือใชงาน ควรปฏิบัติตามคําแนะนําตางๆ ตอไปนี 

วางอปุกรณบนพ้ืน• ี่แข็งแรงและอยูในแนวระนาบ • 

อยาวางอุปกรณในบริเวณ• ี่ปด• ึบ หรือพ้ืนผิว• ี่มีความนุมหรือ•ำจากผา เชน เตียงนอน โซฟา หรือพรม • 

เวนระยะหางระหวางดาน• ี่มีชองระบายความรอนกับผนังอยางนอย• ี่สุด 10.2 ซม. (4 น้ิว) 
เพ่ือใหสามารถระบายความรอนไดดี การใชงานในบริเวณ• ี่ไมมีอากาศถายเ• 
อาจ•ำใหอุปกรณชํารุดเสียหายหรือเกิดไฟไหมได  

• 

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งของใดๆ วาง• ับสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณ 
และสายเคเบิลเหลาน้ันไมอยูใน• ี่ซึ่งอาจโดนเหยียบหรืออาจ•ำใหคนสะดุดลมได 

• 

เก็บอุปกรณใหอยูหางจากอุปกรณนําความรอนและแหลงความรอน • 

อยาใหอุปกรณสัมผัสโดนอากาศรอนหรือเย็นจัด เพ่ือใหแนใจวาอุปกรณ•ำงานอยูในชวง• ี่ระบุ • 

หามวางอุปกรณซอนกันหรือวางอุปกรณใกลกันเกินไปจนสงผลใหอากาศรอนจากเครื่องหน่ึงไหลกลับเขาไปในอุปก
รณอีกเครื่องหน่ึง  

• 

เคล่ือนยายอุปกรณดวยความระมัดระวัง 
ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังลอเลื่อนและ/หรือขาของอุปกรณเขากับตัวอุปกรณอยางแนนหนาแลว 
หลีกเล่ียงการหยุดอยางกระ• ันหัน และการเคล่ือนยายอุปกรณบนพื้นผิว• ี่ขรุขระ 

• 

คําชี้แจงตอไปน้ีใหเปนขอมูลสําหรับผลิตภัณฑชนิดติดต้ังเขากับแร็ค• ี่มีเคร่ืองหมาย GS เ• าน้ัน : 
อุปกรณน้ีไมไดรับการออกแบบมาใหใชในสถาน• ี่ซึ่งมีจอแสดงผล • ั้งน้ีเปนไปตามขอกําหนด ง2 
ของประเ•ศเยอรมนีเกี่ยวกับสถาน• ี่•ำงาน• ี่มีจอแสดงผล 

หมายเหตุ : ตรวจสอบขีดจํากัดดานน้ําหนักซึ่งอยูในเอกสารประกอบการใชงานอุปกรณของคุณ 
กอนวางจอมิเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ลงบนอุปกรณ 

 

 



 ขอสังเกต : เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณของคุณไดรับความเสียหาย 
ตรวจดูใหแนใจวาไดปรับสวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟา• ี่ตัวจายไฟ (ถามี) ใหตรงกับกําลังไฟ AC 
• ี่ใชในประเ•ศของคุณแลว รวม• ั้งตองตรวจดูใหแนใจเชนกันวาจอมอนิเตอรและอุปกรณ• ี่ตอพวงอยู 
ใชระดับแรงดันไฟฟาเดียวกันกับกําลังไฟ AC ในพ้ืน• ี่ของคุณ 

 

    
คําเตือน : เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมลุกลาม 
ใหเก็บรักษาเ• ียนไขหรือสิ่ง• ี่กอใหเกิดเปลวไฟอ่ืนๆ 
ใหอยูหางจากผลิตภัณฑน้ีตลอดเวลา 

ขณะใชงานอุปกรณ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตางๆ ตอไปนี้ 
 ขอควรระวัง : หามใชงานอุปกรณของคุณหากฝาครอบสวนหน่ึงสวนใด (ไดแก ฝาครอบคอมพิวเตอร 
หนากาก ฝาปดชองพอรตการดตางๆ ชองตออุปกรณดานหนา และอ่ืนๆ) ถูกถอดออก 

ใชผลิตภัณฑรวมกับอุปกรณ• ี่ไดรับการรับรองแลวเ• าน้ัน • 

ตออุปกรณของคุณกับแหลงจายไฟภายนอกซึ่งตรงตาม• ี่ระบุไวบนปายแสดงพิกัดแรงดันไฟฟาเ• าน้ัน 
หากคุณไมแนใจวาตองใชแหลงจายไฟภายนอกประเภ•ใด 
กรุณาสอบถามจากสํานักงานการไฟฟาภายในพ้ืน• ี่ของคุณ 

• 

หามใชงานอุปกรณในตูปด• ึบ 
นอกจากวาบริเวณดังกลาวจะมีการระบายอากาศอยางเพียงพอตามคําแนะนํา• ี่ไดอธิบายไปกอนหนาน้ี 

• 

อยาใหวัตถุใดๆ ปดก้ันชองระบายความรอนของอุปกรณ • 

หลกีเล่ียงการวางกระดาษไวใตอุปกรณ • 

หามสอดวัตถุใดๆ เขาไปในชองระบายความรอนหรือชองตางๆ ของอุปกรณ 
เน่ืองจากอาจ•ำใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตจากการลัดวงจรของอุปกรณภายในได 

• 

หามใชอุปกรณในบริเวณ• ี่เปยกช้ืน เชน ใกลอางอาบนํ้า อางลางจาน หรือสระวายนํ้า หรือในหองใตดิน• ี่มีความช้ืน • 

 



ใชเฉพาะสายไฟ• ี่ไดรับการรับรองเ• าน้ัน ถาอุปกรณของไมมีสายไฟหรือแหลงจายไฟ AC 
เฉพาะสําหรับอุปกรณมาใหดวย ใหซื้อสายไฟ• ี่ไดรับการรับรองสําหรับการใชงานในประเ•ศของคุณ 
โดยสายไฟนี้จะตองสามารถรองรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาของอุปกรณได 
ตาม• ี่ระบุอยูในปายแสดงพิกัดแรงดันไฟฟาของอุปกรณ 
และพิกัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาของสายไฟควรจะสูงกวา• ี่ระบุบนอุปกรณ 

• 

เพ่ือปองกันไฟฟาช็อต 
ใหเสียบปล๊ักไฟของอุปกรณและของอุปกรณตอพวงเขากับเตารับ• ี่มีการตอสายดินอยางถูกตอง 
ปล๊ักไฟเหลาน้ีเปนปลั๊กไฟแบบ 3 ขา เพ่ือเปนการตอสายดินอยางถูกตอง 
หามใชปล๊ักตอหรือหักขากราวดออกจากปล๊ัก หากจําเปนตองใชปล๊ักตอ ใหใชปลั๊กไฟแบบ 3 ขา 
• ี่มีการตอสายดินอยางถูกตองเ• าน้ัน 

• 

สังเกตพิกัดแรงดันไฟฟาของสายตอปล๊ักและรางปล๊ักไฟ 
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ• ั้งหมด• ี่ตอเขากับสายตอปล๊ักหรือรางปลั๊กไฟ มีพิกัดกระแสไฟฟารวมกันไมเกิน 80 
เปอรเซ็นตของขีดจํากัดพิกัดกระแสไฟฟาของสายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟ 

• 

เพ่ือปองกันอุปกรณของคุณจากกระแสไฟฟาเกินหรือกระแสไฟตกชั่วขณะอยาง• ัน• ี• ันใด 
ใหใชเครื่องปองกันแรงดันไฟกระชาก เครื่องกรองไฟฟา หรือเคร่ืองจายไฟสํารองแบบตอเน่ือง (UPS) 

• 

จัดวางสายไฟและสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณอยางระมัดระวัง เดินสายเคเบิลตางๆ 
โดย• ี่ไมใหสายเคเบิลเหลาน้ีอยูในบริเวณ• ี่อาจโดนเหยียบหรืออาจ•ำใหคนสะดุดลมได 
ตองแนใจวาไมมีสิ่งใดวาง• ับสายเคเบิล 

• 

หามดัดแปลงสายไฟหรือปลั๊กตางๆหากตองมีการปรับเปล่ียนใดๆ กับระบบไฟฟาในบริเวณ• ี่ใชงานอุปกรณ 
กรุณาขอคําแนะนําจากชางไฟฟา• ี่มีใบอนุญาตหรือการไฟฟาในเขตพ้ืน• ี่ของคุณ นอกจากน้ี 
ตองปฏิบัติตามกฎเก่ียวกับสายไฟภายพ้ืน• ี่/ประเ•ศของคุณเสมอ 

• 

เมื่อเสียบหรือถอดปล๊ักเขากับตัวจายไฟแบบถอดเปล่ียนไดโดย• ี่ไมตองปดสวิตช ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี • 

ิดตั้งตัวจายไฟกอนเสียบปลั๊กเขากับตัวจายไฟ • ต

ั๊กไฟออกกอน• ี่จะถอดตัวจายไฟออก • ถอดปล

 



• ถาอุปกรณของคุณไดรับไฟจากแหลงจายไฟหลายชุด 
ใหตัดการจายไฟใหกับอุปกรณดวยการถอดปลัก๊ไฟ• ั้งหมดออกจากตัวจายไฟ 

หามใชงานอุปกรณไฟฟา AC ในระหวางพายุฝนฟาคะนองแตสามารถใชงานอุปกรณ• ี่ใชแบตเตอรี่ได 
ถาถอดสายไฟและสายเคเบิล• ั้งหมดออกแลว 

• 

กอนจะ•ำความสะอาดอุปกรณ ใหถอดปลั๊กไฟของอุปกรณออกจากเตารับ 
แลวจึง•ำความสะอาดอุปกรณโดยใชผานุม• ี่ชุบนํ้าหมาดๆ 
หามใชผลิตภัณฑ•ำความสะอาดไมวาจะเปนนํ้ายา•ำความสะอาดหรือสเปรย•ำความสะอาด 
ซึ่งผลิตภัณฑเหลาน้ีอาจมีสาร• ี่จุดติดไฟไดอยู 

• 

• •ำความสะอาดชองระบายความรอน• ี่ดานหนา ดานหลัง และดานขางของระบบโดยใชผา• ี่สะอาดและไมเปนขน 
เศษผา ฝุนละออง และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ อาจ•ำใหชองระบายความรอนอุดตันได 

หาม•ำอาหารหรือเครื่องด่ืมหกใสช้ินสวนตางๆ ของอุปกรณ และหามใชงานอุปกรณในสภาพแวดลอม• ี่เปยกช้ืน 
ถาระบบเปยกช้ืน กรุณาดู• ี่ "ความปลอดภัย : กรณี• ี่อุปกรณของคุณโดนนํ้า"  

• 

ในกรณี• ี่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตอไปน้ี ใหถอดปลั๊กไฟของอุปกรณออกจากเตารับ 
และเปล่ียนช้ินสวนหรือติดตอชางเ•คนิค• ี่ผานการฝกอบรมแลว : 

• 

• สายไฟ สายตอปลั๊ก หรือปลั๊กชาํรุดเสยีหาย 

• มีวัตถุแปลกปลอมเขาไปในอุปกรณ 

• อุปกรณเปยกนํ้า 

• อุปกรณตกหลนหรือชํารดุเสยีหาย 

• อุปกรณ•ำงานไมถูกตอง แมวาคุณจะปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงาน 

ขอควรระวัง : 
การติดต้ังแบตเตอร่ี• ี่ไมถูกตองหรือการนําแบตเตอร่ี• ี่ใชรวมกันไมไดมาใชงานอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟ
ไหมหรือการระเบิดได 
ใหเปลี่ยนแบตเตอร่ีโดยใชแบตเตอร่ี• ี่เหมือนกันหรือเปนชนิดเดียวกันกับ• ี่บริษั•ผูผลิตแนะนําใหใช 

 

 



จัดการกับแบตเตอรี่โดยใชความระมัดระวัง หามถอดรื้อ กระแ•ก หรือเจาะแบตเตอรี่ 
หามลัดวงจรหนาสัมผัสดานนอกของแบตเตอรี่ หรือ• ิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือในนํ้า 
หรือ• ิ้งแบตเตอร่ีไวในบริเวณ• ี่มีอุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต) 
หามพยายามเปดหรือซอมแซมแบตเตอรี่ 
การเปล่ียนแบตเตอรี่จะตอง•ำโดยใชแบตเตอรี่• ี่ระบุมาใหใชกับอุปกรณเ• าน้ัน 

• 

ความปลอดภัย : โมเด็ม ระบบโ•รคมนาคม หรือระบบ LAN (Local Area Network) 

ถาระบบของคุณมีโมเด็มอยูดวย สายเคเบิล• ี่ใชกับโมเด็มควรมีขนาดไมตํ่ากวา 26 American Wire Gauge (AWG) 
และเปนปลั๊กแบบ RJ-11 • ี่ตรงตามมาตรฐาน FCC 

หามตอหรือใชโมเด็มในระหวางพายุฝนฟาคะนอง เน่ืองจากอาจเกิดไฟฟาช็อตจากฟาผาได • 

หามตอหรือใชโมเด็มในสภาพแวดลอม• ี่เปยกช้ืน • 

หามตอสายโมเด็มหรือสายโ•รศัพ• เขากับเตาเสียบแบบ NIC (Network Interface Controller) • 

ถอดสายโมเดม็ออกกอนเปดฝาอุปกรณ สัมผัสหรือติดต้ังสวนประกอบภายใน 
หรือสัมผัสแจ็คหรือสายโมเด็ม• ี่ไมมีฉนวนหุม 

• 

ความปลอดภัย : อุปกรณ• ี่ใชเลเซอร 
ขอควรระวัง : 
ชางเ•คนิคบริการ• ี่ผานการฝกอบรมแลวเ• าน้ัน• ี่ไดรับอนุญาตใหสามารถถอดฝาปดของระบบและเขาถึง
อุปกรณภายในระบบได 
นอกเสียจากวาจะมีคําแนะนําระบุอยูอยางชัดเจนในเอกสารประกอบการใชงานของ Dell 

 

อปุกรณนี้อาจมีออปติคอลดิสกไดรฟ (Optical Disk Drives หรือ ODD) เชน ซีดีรอม, CDR/W, 
ไดรฟดีวีดี เปนตน ซึ่งไดรฟเหลานี้จะมีอุปกรณเลเซอรในตัว เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการไดรับรังสีเลเซอร 
หาม•ำลายหรือเปดอุปกรณ ODD ไมวาจะในกรณีใดก็ตาม 

• 

 



อปุกรณนี้อาจมีโฮสตบัสอะแดปเตอร (Host Bus Adapter หรือ HBA) ซึ่งมีอุปกรณเลเซอรในตัว • 

อปุกรณ ODD และ HBA เหลานี้มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและถูกจัดอยูในประเภ• 
Class 1 Laser Products ภายใตมาตรฐาน US DHHS Standard และ IEC/EN60825-1 Laser 
Safety Standard ไมมีความจาํเปนตอง•ำการปรับแตง ซอมแซม หรือเปล่ียนชิ้นสวนอะไหลใดๆ ของอุปกรณ 
ODD เหลานี้ 

• 

ความปลอดภัย : เม่ือ•ำการปรับเปลี่ยนภายในอุปกรณของคุณ 
อยาพยายามซอมแซมอุปกรณดวยตัวคุณเอง ยกเวนวามีการอธิบายเอาไวในเอกสารของ Dell หรือคุณไดรับคําแนะนําจาก 
Dell กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ังและการซอมอยางเครงครัด 

ขอควรระวัง : 
การเปดหรือการถอดฝาครอบ• ี่มีเคร่ืองหมายสัญลักษณรูปสามเหลี่ยมพรอมรูปสายฟาอาจมีความเส่ียงต
อการโดนไฟฟาช็อตได 
การซอมแซมอุปกรณภายในเหลาน้ีตอง•ำโดยชางเ•คนิคบริการ• ี่ผานการฝกอบรมมาแลวเ• าน้ัน 

 

ปลอยใหอุปกรณเย็นลงกอน• ี่จะถอดฝาครอบหรือสัมผัสกับสวนประกอบภายใน ตามปกติแลว การด PC 
อาจจะรอนไดในระหวางการใชงาน• ั่วไป ดังน้ันโปรดใชความระวัดระวังในขณะถอดการด PC ออก 
หลังจากใชงานอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน 

• 

ขอควรระวัง : โมดูลหนวยความจําอาจมีความรอนสูงในระหวางการ•ำงาน 
ปลอยใหโมดูลเย็นลงกอน• ี่จะสัมผัสตัวโมดูล 

 

กอน• ี่จะถอดอุปกรณออกจากบอรดระบบหรือถอดอุปกรณตอพวงออกจากอุปกรณ ใหรอ 5 
วินา• ีหลังจาก• ี่ปดอุปกรณแลว เพ่ือปองกันความเสียหาย• ี่อาจเกิดขึ้นกับบอรดระบบ 

• 

เพ่ือปองกันอันตราย• ี่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟาช็อต หามเสียบหรือถอดสายเคเบิลใดๆ 
หรือ•ำการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนแกไขอุปกรณของคุณในระหวาง• ี่มีพายุฝนฟาคะนอง 

• 

ความปลอดภัย : กรณี• ี่อุปกรณของคุณโดนน้ํา 
ขอควรระวัง : กอน• ี่จะเร่ิมข้ันตอนใดๆ กรุณาดู• ี่ "ความปลอดภัย : ความปลอดภัย• ั่วไป"  

 



ขอควรระวัง : •ำข้ันตอนน้ี เมื่อคุณแนใจวาปลอดภัยเ• าน้ัน 
ถาปลั๊กไฟของคอมพิวเตอรยังเสียบอยูกับเตารับ ใหปดเบรกเกอรวงจรไฟฟา (ถาสามารถ•ำได) 
กอน• ี่จะดึงสายไฟออกจากเตารับ ใหใชความระมัดระวังอยางมาก 
ในขณะถอดสายไฟ• ี่เปยกออกจากแหลงจายไฟ• ี่ยังมีไฟอยู 

 

ถอดปลั๊กจอมอนิเตอร คอมพิวเตอร หรืออะแดปเตอร AC ออกจากเตารับ ในกรณี• ี่อุปกรณใชอะแดปเตอร AC 
ใหถอดอะแดปเตอร AC ออกจากอุปกรณ 

1 

ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอก• ี่ตออยู• ั้งหมด และถอดสายไฟของอุปกรณเหลาน้ันออกจากแหลงจายไฟ 
จากน้ันใหถอดอุปกรณตอพวงออกจากอุปกรณ 

2 

ติดตอ Dell Support (สําหรับขอมูลการตดิตอ• ี่ถูกตอง กรุณาด•ู ี่เอกสารประกอบการใชงานผลิตภัณฑ) 3 

หมายเหตุ : สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตการรับประกันสินคา กรุณาดู• ี่ 
"การรับประกันสินคาแบบจํากัดและนโยบายดานการคืนสินคา" 
หรือเอกสารการรับประกัน• ี่ใหมาพรอมกับจอมอนิเตอรหรือคอมพิวเตอรของคุณ 

 

ความปลอดภัย : การติดตั้งสวนตางๆ ของระบบเขากับแร็ค (ช้ันติดตั้ง) 
ปฏิบัติตามคําเตือนตอไปน้ีเพ่ือใหแร็คมีความมั่นคงและปลอดภัย 
รวม• ั้งอานขั้นตอนและขอควรระวังเปนพิเศษในเอกสารการติดต้ังเขากับแร็ค• ี่แนบมากับอุปกรณและแร็ค 

 ขอสังเกต : อุปกรณของคุณผานการรับรองความปลอดภัยสําหรับการใชงานเดี่ยว 
หรือการใชงานแบบติดต้ังเขากับแร็คสําหรับใชกับตูแร็คของ Dell โดยใชชุดอุปกรณติดต้ังแร็คของลูกคาได 
ระบบตางๆ ถือเปนสวนประกอบของแร็ค ดังนั้น คําวา "สวนประกอบ" หมายถึง ระบบใดระบบหนึ่ง 
รวม• ั้งอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ หรือฮารดแวรสนับสนุน 
 
ไมมีการรับรองความปลอดภัยใดๆ จากหนวยงานดานความปลอดภัย 
สําหรับการติดตัง้อุปกรณและชุดแร็คเขากับตูแรค็อื่นๆ ดังนั้น 
คุณจึงตองเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาตูแรค็• ี่มกีารประกอบอุปกรณเขาไปแลวมีคุณสมบัติตรงตามม
าตรฐานความปลอดภัยและขอกาํหนดดานไฟฟาของพ้ืน• ี่• ี่มีผลบังคับใช Dell 
ขอปฏเิสธความรับผิดชอบ• ั้งหมดและการรับประกันตางๆ 

 



การติดตั้งสวนประกอบของระบบเขากับแร็ค 
ขอควรระวัง : กอนการติดต้ังระบบเขากับแร็ค 
ใหติดต้ังขาแบบปรับระดับได• ี่ดานหนาและดานขางของแร็คเดี่ยว 
หรือติดต้ังขาแบบปรับระดับไดเขา• ี่ดานหนาของแร็ค• ี่จะตองตอรวมกับแร็คชุดอ่ืนๆ 
 หากไมติดต้ังขากอน• ี่จะติดต้ังระบบเขากับแร็คอาจ•ำใหแร็คพลิกคว่ํา ซึ่งอาจ•ำใหเกิดการบาดเจ็บได 
ดังน้ัน ตองติดต้ังขากอน•ำการติดต้ังสวนประกอบระบบเขากับแร็คเสมอ 

 

ติดต้ังสวนประกอบตางๆ เขากับแร็คโดยเริ่มจากดานลางขึ้นไปดานบนเสมอ และติดต้ังสวนประกอบ• ี่หนัก• ี่สุดกอน • 

ตรวจสอบใหแนใจวาแร็คไดระดับและมีความมั่นคงกอน• ี่จะเล่ือนสวนประกอบใดๆ ออกมาจากแร็ค • 

ใชความระมัดระวังขณะปลดล็อครางอุปกรณและเล่ือนสวนประกอบระบบเขาหรือออกจากแร็ค ระวังรางหนีบน้ิวมือ • 

หลงัจากใสสวนประกอบระบบเขาไปในแร็คแลว คอยๆ ยืดรางออกจนถึงตําแหนงล็อค 
จากน้ันจึงเล่ือนสวนประกอบน้ันๆ เขาไปในแร็ค 

• 

หามโอเวอรโหลดวงจรแจกจายกําลังไฟ AC • ี่ใชสําหรับจายไฟใหกับแร็ค โหลดไฟฟาโดยรวมของแร็คตองไมเกิน 
80 เปอรเซ็นตของพิกัดกระแสไฟของวงจรแจกจายไฟฟา 

• 

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนประกอบระบบในแร็คไดรับการระบายอากาศอยางพอเพียง • 

หามเหยียบหรือยืนบนอุปกรณใดๆ ในระหวางการซอมบํารุงสวนประกอบในแร็ค • 

การ•ำงานกับแร็คหรืออุปกรณชนิดตดิตั้งเขากับแร็ค 
ขอควรระวัง : หามเคลื่อนยายแร็คดวยตัวเอง เน่ืองจากแร็คมีความสูงและน้ําหนักมาก 
การเคลื่อนยายแร็คจึงจําเปนตองมีผูชวยอยางนอยสองคน 

 

 



กอน•ำงานใดๆ กับแร็ค ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดยึดขาเขากับแร็ค ปรับระดับของขาใหสนิ•กับพ้ืน 
และน้ําหนัก• ั้งหมดของแร็คตกลง• ี่พ้ืนแลว และกอนเริ่ม•ำงานกับแร็ค 
ตองติดต้ังขาดานหนาและดานขางเขากับแร็คเด่ียว หรือติดต้ังขาดานหนาเขากับแร็คแบบติดต้ังรวมกับแร็คชุดอื่นกอน 

• 

หลงัจากการติดต้ังอุปกรณ/สวนประกอบตางๆ เขากับแร็ค 
หามดึงอุปกรณมากกวาหน่ึงช้ินออกจากแร็คพรอมกันโดยเด็ดขาด 

• 

นํ้าหนักของอุปกรณ• ี่ถูกดึงออกมามากกวาหน่ึงช้ิน อาจ•ำใหแร็คพลิกควํ่า และอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได • 

ความปลอดภัย : อุปกรณ• ี่ใชตัวจายไฟ DC 48V  
ระบบ• ี่ใชตัวจายไฟ DC 48V ไดรับการออกแบบมาใหใชสําหรับบริเวณ• ี่เขาถึงไดยาก (เชน หองอุปกรณโดยเฉพาะ 
ตูเก็บอุปกรณ เปนตน) • ้ังน้ีเปนไปตามมาตรฐานขอ 110-5, 110-6, 110-11, 110-14, และ 110-17 ของ 
National Electrical Code, American National Standards Institute (ANSI)/National Fire 
Protection Association (NFPA) 70 

ตออุปกรณเขากับแหลงจายไฟกระแสตรง (DC) 48-V • ี่มีการแยกออกจากระบบจายไฟ AC 
และตองตรวจสอบวามีการตอแหลงจายไฟ DC 48V กับสายดินแลว 

• 

ขอควรระวัง : การตออุปกรณใดๆ เขากับระบบไฟ DC 
และระบบสายดินตองดําเนินการโดยชางไฟฟา• ี่มีความเชี่ยวชาญเ• าน้ัน 
การเดินสายไฟ• ั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนดของพื้น• ี่หรือประเ•ศน้ันๆ 

 

ขอควรระวัง : กอน• ี่จะตอระบบสายดินหรือเสียบสายไฟเขากับชองตอ 
ตองแนใจวาไดตัดระบบไฟออกจากวงจร DC แลว เพ่ือใหแนใจวาไดตัดระบบไฟแลว 
ใหหาเซอรกิตเบรกเกอร• ี่วงจรจายไฟ DC (โดยปกติแลวจะอยู• ี่ตัวจายไฟของแผงฟวสแบตเตอร่ี) 
เลือกสวิตชเซอรกิตเบรกเกอรไป• ี่ตําแหนง OFF และติดต้ังอุปกรณล็อค (ถามี) 
• ี่ไดรับการรับรองแลวเขากับเซอรกิตเบรกเกอรหรือสวิตช 

 

ขอควรระวัง : ถึงแมจะมีเ•คนิคการตอสายดินอยูหลายวิธี 
แตจําเปนจะตองมีการตอไฟข้ัวบวกไป• ี่สายดิน 

 

 



ขอควรระวัง : เมื่อ•ำการติดต้ังชุดอุปกรณ 
จะตองตอสายดินเปนสิ่งแรกและถอดสายดินเปนสิ่งสุด• ายเสมอ • ั้งน้ีเพ่ือปองกันอันตรายจากไฟฟาดูด 

 

ขอควรระวัง : หามหักขาสายดินออก หรือใชงานอุปกรณโดยไมมีการตอสายดิน• ี่ถูกตอง 
หากคุณไมแนใจวาคุณมีการตอสายดิน• ี่ถูกตองหรือไม 
กรุณาติดตอหนวยงานตรวจสอบดานไฟฟาหรือชางไฟฟาใหมา•ำการตรวจสอบ 

 

ขอควรระวัง : ตองมีการตอสายดินจากโครงของสวนประกอบระบบเขากับโครงตูแร็คอยางแนนหนา 
หามตอระบบไฟเขากับระบบจนกวาจะมีการตอสายดินแลวเ• าน้ัน 
สายดินและระบบไฟ• ี่ตอเรียบรอยแลว 
ตองไดรับการตรวจสอบจากเจาหนา• ี่ตรวจสอบระบบไฟฟา• ี่ไดรับอนุญาต 
หากตอสายดินไมถูกตองหรือมีการถอดสายดินออก อาจ•ำใหเกิดไฟฟาดูดได 

 

ตอสายไฟชุดอุปกรณดวยสายไฟ•องแดงเ• าน้ัน หรือหากมีการระบุเอาไว ใหใชสายไฟขนาด 14 American 
Wire Gauge (AWG) และใชเครื่องปองกัน• ี่มีพิกัดกระแสไฟตํ่าสุด 7.2 A จนถึงสูงสุด 20 A 
(หรือเครื่องปองกัน• ี่มีพิกัดกระแสไฟสูงสุด 25 A เมื่อใชงานกับสายไฟชนิด 90ºC) 

• 

ขอควรระวัง : เมื่อจําเปนตองใชสายไฟแบบเกลียว 
ใหใชเฉพาะสายไฟ• ี่ปลายสายชนิด• ี่ไดรับการรับรองเ• าน้ัน เชน ปลายสายแบบเงื่อนตาย (closed-
loop) หรือปลายแบนแบบหันข้ึน (Spade-type with upturned) 
ปลายสาย• ี่กลาวมาน้ีตองมีขนาด• ี่เหมาะสมกับสายไฟ 
รวม• ั้งตองบีบมวนดานหน่ึงเขากับตัวนําและอีกดานหนึงเขากับฉนวน 

 

 

 



การปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต 
 

  ขอควรระวัง : 
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑออกจากเตารับตามขอมูลดานความปลอดภัยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑซึ่งแสดงอ
ยูในสวน “Safety Information” ของเว็บไซตน้ี 

 
ไฟฟาสถิต (ESD) สามารถทําใหสวนประกอบที่ไวตอประจุไฟฟาภายในคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได ในบางกรณี 
ตัวคุณหรือวัตถุตางๆ (เชน อุปกรณตอพวง) อาจมีไฟฟาสถิตสะสมอยูได 
และอาจจะคลายประจุไฟฟาสถิตนั้นไปท่ีวัตถุอื่น เชน คอมพิวเตอร เพ่ือปองกันความเสียหายจาก ESD 
ใหคลายประจุไฟฟาสถิตจากตัวคุณกอนท่ีจะสัมผัสกับสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในคอมพิวเตอร เชน 
โมดูลหนวยความจํา 

คุณสามารถปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตและคลายประจุไฟฟาสถิตออกจากรางกายของคุณได 
โดยการสัมผัสวัตถุโลหะที่มีการตอกราวดไว (เชน พ้ืนผิวโลหะท่ีไมไดทาสีบนแผง I/O ของคอมพิวเตอร) 
กอนท่ีจะใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใดก็ตาม ในขณะตออุปกรณตอพวง (รวมท้ังอุปกรณดิจิตอลมือถือตางๆ) 
เขากับคอมพิวเตอร คุณตองกราวดตัวเองและอุปกรณตอพวง กอนท่ีจะทํางานกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้ 
ในระหวางท่ีทํางานกับชิ้นสวนตางๆ ภายในคอมพิวเตอร ใหแตะท่ีวัตถุโลหะท่ีมีการตอกราวดไวเปนระยะๆ 
เพ่ือคลายประจุไฟฟาสถิตท่ีอาจสะสมอยูในตัวคุณออก 

เพ่ือปองกันความเสียหายจากไฟฟาสถิต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ไดเชนกัน : 

• เมื่อนําอุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิตออกจากหีบหอ อยานําอุปกรณออกมาจากซองปองกันไฟฟาสถิต 
จนกวาคุณพรอมท่ีจะติดต้ังอุปกรณ กอนท่ีจะแกะซองปองกันไฟฟาสถิตออก 
อยาลืมกําจัดไฟฟาสถิตออกจากตัวคุณเอง 

• เมื่อตองการเคล่ือนยายอุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิต ใหใสอุปกรณนั้นไวในบรรจุภัณฑท่ีปองกันไฟฟาสถิตกอน 

• ทํางานกับอุปกรณท่ีไวตอประจุไฟฟาสถิตภายในบริเวณท่ีไมมีไฟฟาสถิต ถาสามารถทําได 
ใหใชแผนรองกันไฟฟาสถิต 

 



 

ความปลอดภัย : การ• ้ิงแบตเตอรี่ 
ระบบของคุณอาจใชแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเม• ัลไฮดราย (NiMH) แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเล็ก 
และ/หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งแบตเตอรี่• ั้งสามชนิดน้ีเปนแบตเตอรี่• ี่มีอายุการใชงานยาวนาน 
และไมจําเปนตองเปล่ียน อยางไรก็ตาม หากคุณตองการเปล่ียน 
กรุณาดูคําแนะนําไดจากเอกสารประกอบการใชงานของระบบ 

หาม• ิ้งแบตเตอรี่ปนกับขยะ• ั่วไป 
กรุณาติดตอกับหนวยงานกําจัดขยะในพ้ืน• ี่ของคุณเพ่ือขอ• ี่อยูของแหลงรับฝากแบตเตอรี่ใชแลว• ี่ใกล• ี่สุด 

 

หมายเหตุ : ระบบของคุณอาจมีการดวงจรหรืออุปกรณอื่นๆ • ี่ใชแบตเตอรี่ 
ตองกําจัด• ิ้งแบตเตอร่ีเหลาน้ีในบริเวณ• ี่• ี่จัดไวสําหรับ• ิ้งแบตเตอรี่เชนกัน สําหรับขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่ดังกลาว 
กรุณาดู• ี่เอกสารประกอบการใชงานสําหรับอุปกรณหรือการดน้ันๆ 

 

 


