ขอควรระวัง : คําแนะนําดานความปลอดภัย
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัยตอไปนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผูใช
และเพื่อปองกันความเสียหาย•ี่อาจเกิดขึ้นกับระบบและบริเวณ•ำงาน
หมายเหตุ : ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎขอบังคับสําหรับอุปกรณในเอกสารนี้ มีอยูในเว็บไซต Regulatory
Compliance •ี่ dell.com/regulatory_compliance
หมายเหตุ : ขอมูลเพิ่มเติมดานการใชงานสําหรับอุปกรณของคุณ (เชน ไดรฟเก็บขอมูล, การด PC
และอุปกรณตอพวงอื่นๆ) อาจมีอยูในหมวด "Manuals" (คูมือ) ของเว็บไซต support.dell.com
ความปลอดภัย : ความปลอดภัย•ั่วไป
ขอควรระวัง :
ตัวจายไฟในระบบของคุณอาจกอใหเกิดอันตรายจากไฟฟาแรงสูงซึ่ง•ำใหเกิดการบาดเจ็บได
การเปดฝาครอบและการเขาถึงชิ้นสวนตางๆ
ภายในระบบจะตอง•ำโดยชางเ•คนิคบริการ•ี่ผานการฝกอบรมมาแลวเ•านั้น
คุณจะสามารถ•ำการเปดฝาครอบไดก็ตอเมื่อไดรับคําแนะนําจาก Dell เ•านั้น
ใหปฏิบัติตามคําเตือนดังกลาวสําหรับผลิตภัณฑชนิดติดตั้งเขากับแร็คของ Dell™
ขอควรระวัง : ระบบนี้อาจมีสายจายไฟมากกวาหนึ่งเสน ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหโดนไฟฟาช็อต
ชางเ•คนิคบริการ•ี่ผานการอบรมจึงอาจจําเปนตองถอดสายจายไฟ•ั้งหมดออกกอน•ี่จะเริ่ม•ำงานกับระ
บบ
ขอสังเกตสําคัญสําหรับการใชงานในสถานพยาบาล : ผลิตภัณฑ Dell ไมใชอุปกรณ•างการแพ•ย
และไมไดอยูภายใตขอบังคับ UL หรือ IEC 60601 (หรือเ•ียบเ•า) ดวยเหตุนี้ จึงหามใชงานอุปกรณภายในระยะ 6
ฟุตจากผูปวย หรือในลักษณะ•ี่อุปกรณมีการสัมผัสถูกผูปวย•ั้งโดยตรงหรือโดยออม
หมายเหตุ : อุปกรณบางชนิดอาจใชงานได•ั้งแบบสแตนอโลน (Stand-alone)
หรือติดตั้งเขากับแร็คโดยเปนสวนหนึ่งของระบบ

เมื่อ•ำการติดตั้งอุปกรณเพื่อใชงาน ควรปฏิบัติตามคําแนะนําตางๆ ตอไปนี
•

วางอุปกรณบนพื้น•ี่แข็งแรงและอยูในแนวระนาบ

•

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

•

•

เวนระยะหางระหวางดาน•ี่มีชองระบายความรอนกับผนังอยางนอย•ี่สุด 10.2 ซม. (4 นิ้ว)
เพื่อใหสามารถระบายความรอนไดดี การใชงานในบริเวณ•ี่ไมมีอากาศถายเ•
อาจ•ำใหอุปกรณชํารุดเสียหายหรือเกิดไฟไหมได
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งของใดๆ วาง•ับสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณ
และสายเคเบิลเหลานั้นไมอยูใน•ี่ซึ่งอาจโดนเหยียบหรืออาจ•ำใหคนสะดุดลมได

•

เก็บอุปกรณใหอยูหางจากอุปกรณนําความรอนและแหลงความรอน

•

อยาใหอุปกรณสัมผัสโดนอากาศรอนหรือเย็นจัด เพื่อใหแนใจวาอุปกรณ•ำงานอยูในชวง•ี่ระบุ

•

•

หามวางอุปกรณซอนกันหรือวางอุปกรณใกลกันเกินไปจนสงผลใหอากาศรอนจากเครื่องหนึ่งไหลกลับเขาไปในอุปก
รณอีกเครื่องหนึ่ง
เคลื่อนยายอุปกรณดวยความระมัดระวัง
ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งลอเลื่อนและ/หรือขาของอุปกรณเขากับตัวอุปกรณอยางแนนหนาแลว
หลีกเลี่ยงการหยุดอยางกระ•ันหัน และการเคลื่อนยายอุปกรณบนพื้นผิว•ี่ขรุขระ

คําชี้แจงตอไปนี้ใหเปนขอมูลสําหรับผลิตภัณฑชนิดติดตั้งเขากับแร็ค•ี่มีเครื่องหมาย GS เ•านั้น :
อุปกรณนี้ไมไดรับการออกแบบมาใหใชในสถาน•ี่ซึ่งมีจอแสดงผล •ั้งนี้เปนไปตามขอกําหนด ง2
ของประเ•ศเยอรมนีเกี่ยวกับสถาน•ี่•ำงาน•ี่มีจอแสดงผล
หมายเหตุ : ตรวจสอบขีดจํากัดดานน้ําหนักซึ่งอยูในเอกสารประกอบการใชงานอุปกรณของคุณ
กอนวางจอมิเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ลงบนอุปกรณ

ขอสังเกต : เพื่อปองกันไมใหอุปกรณของคุณไดรับความเสียหาย
ตรวจดูใหแนใจวาไดปรับสวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟา•ี่ตัวจายไฟ (ถามี) ใหตรงกับกําลังไฟ AC
•ี่ใชในประเ•ศของคุณแลว รวม•ั้งตองตรวจดูใหแนใจเชนกันวาจอมอนิเตอรและอุปกรณ•ี่ตอพวงอยู
ใชระดับแรงดันไฟฟาเดียวกันกับกําลังไฟ AC ในพื้น•ี่ของคุณ
คําเตือน : เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมลุกลาม
ใหเก็บรักษาเ•ียนไขหรือสิ่ง•ี่กอใหเกิดเปลวไฟอื่นๆ
ใหอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ตลอดเวลา

ขณะใชงานอุปกรณ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตางๆ ตอไปนี้
ขอควรระวัง : หามใชงานอุปกรณของคุณหากฝาครอบสวนหนึ่งสวนใด (ไดแก ฝาครอบคอมพิวเตอร
หนากาก ฝาปดชองพอรตการดตางๆ ชองตออุปกรณดานหนา และอื่นๆ) ถูกถอดออก
•
•

•

ใชผลิตภัณฑรวมกับอุปกรณ•ี่ไดรับการรับรองแลวเ•านั้น
ตออุปกรณของคุณกับแหลงจายไฟภายนอกซึ่งตรงตาม•ี่ระบุไวบนปายแสดงพิกัดแรงดันไฟฟาเ•านั้น
หากคุณไมแนใจวาตองใชแหลงจายไฟภายนอกประเภ•ใด
กรุณาสอบถามจากสํานักงานการไฟฟาภายในพื้น•ี่ของคุณ
หามใชงานอุปกรณในตูปด•ึบ
นอกจากวาบริเวณดังกลาวจะมีการระบายอากาศอยางเพียงพอตามคําแนะนํา•ี่ไดอธิบายไปกอนหนานี้

•

อยาใหวัตถุใดๆ ปดกั้นชองระบายความรอนของอุปกรณ

•

หลีกเลี่ยงการวางกระดาษไวใตอุปกรณ

•

•

หามสอดวัตถุใดๆ เขาไปในชองระบายความรอนหรือชองตางๆ ของอุปกรณ
เนื่องจากอาจ•ำใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตจากการลัดวงจรของอุปกรณภายในได
หามใชอุปกรณในบริเวณ•ี่เปยกชื้น เชน ใกลอางอาบน้ํา อางลางจาน หรือสระวายน้ํา หรือในหองใตดิน•ี่มีความชื้น

•

•

•

•

•

•

•

ใชเฉพาะสายไฟ•ี่ไดรับการรับรองเ•านั้น ถาอุปกรณของไมมีสายไฟหรือแหลงจายไฟ AC
เฉพาะสําหรับอุปกรณมาใหดวย ใหซื้อสายไฟ•ี่ไดรับการรับรองสําหรับการใชงานในประเ•ศของคุณ
โดยสายไฟนี้จะตองสามารถรองรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาของอุปกรณได
ตาม•ี่ระบุอยูในปายแสดงพิกัดแรงดันไฟฟาของอุปกรณ
และพิกัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาของสายไฟควรจะสูงกวา•ี่ระบุบนอุปกรณ
เพื่อปองกันไฟฟาช็อต
ใหเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณและของอุปกรณตอพวงเขากับเตารับ•ี่มีการตอสายดินอยางถูกตอง
ปลั๊กไฟเหลานี้เปนปลั๊กไฟแบบ 3 ขา เพื่อเปนการตอสายดินอยางถูกตอง
หามใชปลั๊กตอหรือหักขากราวดออกจากปลั๊ก หากจําเปนตองใชปลั๊กตอ ใหใชปลั๊กไฟแบบ 3 ขา
•ี่มีการตอสายดินอยางถูกตองเ•านั้น
สังเกตพิกัดแรงดันไฟฟาของสายตอปลั๊กและรางปลั๊กไฟ
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ•ั้งหมด•ี่ตอเขากับสายตอปลั๊กหรือรางปลั๊กไฟ มีพิกัดกระแสไฟฟารวมกันไมเกิน 80
เปอรเซ็นตของขีดจํากัดพิกัดกระแสไฟฟาของสายตอปลั๊กหรือรางปลั๊กไฟ
เพื่อปองกันอุปกรณของคุณจากกระแสไฟฟาเกินหรือกระแสไฟตกชั่วขณะอยาง•ัน•ี•ันใด
ใหใชเครื่องปองกันแรงดันไฟกระชาก เครื่องกรองไฟฟา หรือเครื่องจายไฟสํารองแบบตอเนื่อง (UPS)
จัดวางสายไฟและสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณอยางระมัดระวัง เดินสายเคเบิลตางๆ
โดย•ี่ไมใหสายเคเบิลเหลานี้อยูในบริเวณ•ี่อาจโดนเหยียบหรืออาจ•ำใหคนสะดุดลมได
ตองแนใจวาไมมีสิ่งใดวาง•ับสายเคเบิล
หามดัดแปลงสายไฟหรือปลั๊กตางๆหากตองมีการปรับเปลี่ยนใดๆ กับระบบไฟฟาในบริเวณ•ี่ใชงานอุปกรณ
กรุณาขอคําแนะนําจากชางไฟฟา•ี่มีใบอนุญาตหรือการไฟฟาในเขตพื้น•ี่ของคุณ นอกจากนี้
ตองปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับสายไฟภายพื้น•ี่/ประเ•ศของคุณเสมอ
เมื่อเสียบหรือถอดปลั๊กเขากับตัวจายไฟแบบถอดเปลี่ยนไดโดย•ี่ไมตองปดสวิตช ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
• ติดตั้งตัวจายไฟกอนเสียบปลั๊กเขากับตัวจายไฟ
• ถอดปลั๊กไฟออกกอน•ี่จะถอดตัวจายไฟออก

• ถาอุปกรณของคุณไดรับไฟจากแหลงจายไฟหลายชุด
ใหตัดการจายไฟใหกับอุปกรณดวยการถอดปลัก๊ ไฟ•ั้งหมดออกจากตัวจายไฟ
•

•

•

•

•

หามใชงานอุปกรณไฟฟา AC ในระหวางพายุฝนฟาคะนองแตสามารถใชงานอุปกรณ•ี่ใชแบตเตอรี่ได
ถาถอดสายไฟและสายเคเบิล•ั้งหมดออกแลว
กอนจะ•ำความสะอาดอุปกรณ ใหถอดปลั๊กไฟของอุปกรณออกจากเตารับ
แลวจึง•ำความสะอาดอุปกรณโดยใชผานุม•ี่ชุบน้ําหมาดๆ
หามใชผลิตภัณฑ•ำความสะอาดไมวาจะเปนน้ํายา•ำความสะอาดหรือสเปรย•ำความสะอาด
ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้อาจมีสาร•ี่จุดติดไฟไดอยู
•ำความสะอาดชองระบายความรอน•ี่ดานหนา ดานหลัง และดานขางของระบบโดยใชผา•ี่สะอาดและไมเปนขน
เศษผา ฝุนละออง และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ อาจ•ำใหชองระบายความรอนอุดตันได
หาม•ำอาหารหรือเครื่องดื่มหกใสชิ้นสวนตางๆ ของอุปกรณ และหามใชงานอุปกรณในสภาพแวดลอม•ี่เปยกชื้น
ถาระบบเปยกชื้น กรุณาดู•ี่ "ความปลอดภัย : กรณี•ี่อุปกรณของคุณโดนน้ํา"
ในกรณี•ี่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอไปนี้ ใหถอดปลั๊กไฟของอุปกรณออกจากเตารับ
และเปลี่ยนชิ้นสวนหรือติดตอชางเ•คนิค•ี่ผานการฝกอบรมแลว :
• สายไฟ สายตอปลั๊ก หรือปลั๊กชํารุดเสียหาย
• มีวัตถุแปลกปลอมเขาไปในอุปกรณ
• อุปกรณเปยกน้ํา
• อุปกรณตกหลนหรือชํารุดเสียหาย
• อุปกรณ•ำงานไมถูกตอง แมวาคุณจะปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงาน
ขอควรระวัง :
การติดตั้งแบตเตอรี่•ี่ไมถูกตองหรือการนําแบตเตอรี่•ี่ใชรวมกันไมไดมาใชงานอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟ
ไหมหรือการระเบิดได
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชแบตเตอรี่•ี่เหมือนกันหรือเปนชนิดเดียวกันกับ•ี่บริษั•ผูผลิตแนะนําใหใช

•

จัดการกับแบตเตอรี่โดยใชความระมัดระวัง หามถอดรื้อ กระแ•ก หรือเจาะแบตเตอรี่
หามลัดวงจรหนาสัมผัสดานนอกของแบตเตอรี่ หรือ•ิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือในน้ํา
หรือ•ิ้งแบตเตอรี่ไวในบริเวณ•ี่มีอุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต)
หามพยายามเปดหรือซอมแซมแบตเตอรี่
การเปลี่ยนแบตเตอรี่จะตอง•ำโดยใชแบตเตอรี่•ี่ระบุมาใหใชกับอุปกรณเ•านั้น

ความปลอดภัย : โมเด็ม ระบบโ•รคมนาคม หรือระบบ LAN (Local Area Network)
ถาระบบของคุณมีโมเด็มอยูดวย สายเคเบิล•ี่ใชกับโมเด็มควรมีขนาดไมต่ํากวา 26 American Wire Gauge (AWG)
และเปนปลั๊กแบบ RJ-11 •ี่ตรงตามมาตรฐาน FCC
•

หามตอหรือใชโมเด็มในระหวางพายุฝนฟาคะนอง เนื่องจากอาจเกิดไฟฟาช็อตจากฟาผาได

•

หามตอหรือใชโมเด็มในสภาพแวดลอม•ี่เปยกชื้น

•

หามตอสายโมเด็มหรือสายโ•รศัพ•เขากับเตาเสียบแบบ NIC (Network Interface Controller)

•

ถอดสายโมเด็มออกกอนเปดฝาอุปกรณ สัมผัสหรือติดตั้งสวนประกอบภายใน
หรือสัมผัสแจ็คหรือสายโมเด็ม•ี่ไมมีฉนวนหุม

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

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

•
•

อุปกรณนี้อาจมีโฮสตบัสอะแดปเตอร (Host Bus Adapter หรือ HBA) ซึ่งมีอุปกรณเลเซอรในตัว
อุปกรณ ODD และ HBA เหลานี้มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและถูกจัดอยูในประเภ•
Class 1 Laser Products ภายใตมาตรฐาน US DHHS Standard และ IEC/EN60825-1 Laser
Safety Standard ไมมีความจําเปนตอง•ำการปรับแตง ซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลใดๆ ของอุปกรณ
ODD เหลานี้

ความปลอดภัย : เมื่อ•ำการปรับเปลี่ยนภายในอุปกรณของคุณ
อยาพยายามซอมแซมอุปกรณดวยตัวคุณเอง ยกเวนวามีการอธิบายเอาไวในเอกสารของ Dell หรือคุณไดรับคําแนะนําจาก
Dell กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งและการซอมอยางเครงครัด
ขอควรระวัง :
การเปดหรือการถอดฝาครอบ•ี่มีเครื่องหมายสัญลักษณรูปสามเหลี่ยมพรอมรูปสายฟาอาจมีความเสี่ยงต
อการโดนไฟฟาช็อตได
การซอมแซมอุปกรณภายในเหลานี้ตอง•ำโดยชางเ•คนิคบริการ•ี่ผานการฝกอบรมมาแลวเ•านั้น
•

ปลอยใหอุปกรณเย็นลงกอน•ี่จะถอดฝาครอบหรือสัมผัสกับสวนประกอบภายใน ตามปกติแลว การด PC
อาจจะรอนไดในระหวางการใชงาน•ั่วไป ดังนั้นโปรดใชความระวัดระวังในขณะถอดการด PC ออก
หลังจากใชงานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
ขอควรระวัง : โมดูลหนวยความจําอาจมีความรอนสูงในระหวางการ•ำงาน
ปลอยใหโมดูลเย็นลงกอน•ี่จะสัมผัสตัวโมดูล

•

•

กอน•ี่จะถอดอุปกรณออกจากบอรดระบบหรือถอดอุปกรณตอพวงออกจากอุปกรณ ใหรอ 5
วินา•ีหลังจาก•ี่ปดอุปกรณแลว เพื่อปองกันความเสียหาย•ี่อาจเกิดขึ้นกับบอรดระบบ
เพื่อปองกันอันตราย•ี่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟาช็อต หามเสียบหรือถอดสายเคเบิลใดๆ
หรือ•ำการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนแกไขอุปกรณของคุณในระหวาง•ี่มีพายุฝนฟาคะนอง

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

ขอควรระวัง : •ำขั้นตอนนี้ เมื่อคุณแนใจวาปลอดภัยเ•านั้น
ถาปลั๊กไฟของคอมพิวเตอรยังเสียบอยูกับเตารับ ใหปดเบรกเกอรวงจรไฟฟา (ถาสามารถ•ำได)
กอน•ี่จะดึงสายไฟออกจากเตารับ ใหใชความระมัดระวังอยางมาก
ในขณะถอดสายไฟ•ี่เปยกออกจากแหลงจายไฟ•ี่ยังมีไฟอยู
1

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

2

ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอก•ี่ตออยู• ั้งหมด และถอดสายไฟของอุปกรณเหลานั้นออกจากแหลงจายไฟ
จากนั้นใหถอดอุปกรณตอพวงออกจากอุปกรณ

3

ติดตอ Dell Support (สําหรับขอมูลการติดตอ•ี่ถูกตอง กรุณาดู•ี่เอกสารประกอบการใชงานผลิตภัณฑ)
หมายเหตุ : สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตการรับประกันสินคา กรุณาดู•ี่
"การรับประกันสินคาแบบจํากัดและนโยบายดานการคืนสินคา"
หรือเอกสารการรับประกัน•ี่ใหมาพรอมกับจอมอนิเตอรหรือคอมพิวเตอรของคุณ

ความปลอดภัย : การติดตั้งสวนตางๆ ของระบบเขากับแร็ค (ชั้นติดตั้ง)
ปฏิบัติตามคําเตือนตอไปนี้เพื่อใหแร็คมีความมั่นคงและปลอดภัย
รวม•ั้งอานขั้นตอนและขอควรระวังเปนพิเศษในเอกสารการติดตั้งเขากับแร็ค•ี่แนบมากับอุปกรณและแร็ค
ขอสังเกต : อุปกรณของคุณผานการรับรองความปลอดภัยสําหรับการใชงานเดี่ยว
หรือการใชงานแบบติดตั้งเขากับแร็คสําหรับใชกับตูแร็คของ Dell โดยใชชุดอุปกรณติดตั้งแร็คของลูกคาได
ระบบตางๆ ถือเปนสวนประกอบของแร็ค ดังนั้น คําวา "สวนประกอบ" หมายถึง ระบบใดระบบหนึ่ง
รวม•ั้งอุปกรณตอพวงอื่นๆ หรือฮารดแวรสนับสนุน
ไมมีการรับรองความปลอดภัยใดๆ จากหนวยงานดานความปลอดภัย
สําหรับการติดตัง้ อุปกรณและชุดแร็คเขากับตูแร็คอื่นๆ ดังนั้น
คุณจึงตองเปนผูร ับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาตูแร็ค•ี่มกี ารประกอบอุปกรณเขาไปแลวมีคุณสมบัติตรงตามม
าตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดดานไฟฟาของพื้น•ี่•ี่มีผลบังคับใช Dell
ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ•ั้งหมดและการรับประกันตางๆ

การติดตั้งสวนประกอบของระบบเขากับแร็ค
ขอควรระวัง : กอนการติดตั้งระบบเขากับแร็ค
ใหติดตั้งขาแบบปรับระดับได•ี่ดานหนาและดานขางของแร็คเดี่ยว
หรือติดตั้งขาแบบปรับระดับไดเขา•ี่ดานหนาของแร็ค•ี่จะตองตอรวมกับแร็คชุดอื่นๆ
หากไมติดตั้งขากอน•ี่จะติดตั้งระบบเขากับแร็คอาจ•ำใหแร็คพลิกคว่ํา ซึ่งอาจ•ำใหเกิดการบาดเจ็บได
ดังนั้น ตองติดตั้งขากอน•ำการติดตั้งสวนประกอบระบบเขากับแร็คเสมอ
•

ติดตั้งสวนประกอบตางๆ เขากับแร็คโดยเริ่มจากดานลางขึ้นไปดานบนเสมอ และติดตั้งสวนประกอบ•ี่หนัก•ี่สุดกอน

•

ตรวจสอบใหแนใจวาแร็คไดระดับและมีความมั่นคงกอน•ี่จะเลื่อนสวนประกอบใดๆ ออกมาจากแร็ค

•

ใชความระมัดระวังขณะปลดล็อครางอุปกรณและเลื่อนสวนประกอบระบบเขาหรือออกจากแร็ค ระวังรางหนีบนิ้วมือ

•

•

หลังจากใสสวนประกอบระบบเขาไปในแร็คแลว คอยๆ ยืดรางออกจนถึงตําแหนงล็อค
จากนั้นจึงเลื่อนสวนประกอบนั้นๆ เขาไปในแร็ค
หามโอเวอรโหลดวงจรแจกจายกําลังไฟ AC •ี่ใชสําหรับจายไฟใหกับแร็ค โหลดไฟฟาโดยรวมของแร็คตองไมเกิน
80 เปอรเซ็นตของพิกัดกระแสไฟของวงจรแจกจายไฟฟา

•

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนประกอบระบบในแร็คไดรับการระบายอากาศอยางพอเพียง

•

หามเหยียบหรือยืนบนอุปกรณใดๆ ในระหวางการซอมบํารุงสวนประกอบในแร็ค

การ•ำงานกับแร็คหรืออุปกรณชนิดติดตั้งเขากับแร็ค
ขอควรระวัง : หามเคลื่อนยายแร็คดวยตัวเอง เนื่องจากแร็คมีความสูงและน้ําหนักมาก
การเคลื่อนยายแร็คจึงจําเปนตองมีผูชวยอยางนอยสองคน

•

•

•

กอน•ำงานใดๆ กับแร็ค ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดยึดขาเขากับแร็ค ปรับระดับของขาใหสนิ•กับพื้น
และน้ําหนัก•ั้งหมดของแร็คตกลง•ี่พื้นแลว และกอนเริ่ม•ำงานกับแร็ค
ตองติดตั้งขาดานหนาและดานขางเขากับแร็คเดี่ยว หรือติดตั้งขาดานหนาเขากับแร็คแบบติดตั้งรวมกับแร็คชุดอื่นกอน
หลังจากการติดตั้งอุปกรณ/สวนประกอบตางๆ เขากับแร็ค
หามดึงอุปกรณมากกวาหนึ่งชิ้นออกจากแร็คพรอมกันโดยเด็ดขาด
น้ําหนักของอุปกรณ•ี่ถูกดึงออกมามากกวาหนึ่งชิ้น อาจ•ำใหแร็คพลิกคว่ํา และอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได

ความปลอดภัย : อุปกรณ•ี่ใชตัวจายไฟ DC 48V
ระบบ•ี่ใชตัวจายไฟ DC 48V ไดรับการออกแบบมาใหใชสําหรับบริเวณ•ี่เขาถึงไดยาก (เชน หองอุปกรณโดยเฉพาะ
ตูเก็บอุปกรณ เปนตน) •ั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานขอ 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•านั้น
การเดินสายไฟ•ั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนดของพื้น•ี่หรือประเ•ศนั้นๆ
ขอควรระวัง : กอน•ี่จะตอระบบสายดินหรือเสียบสายไฟเขากับชองตอ
ตองแนใจวาไดตัดระบบไฟออกจากวงจร DC แลว เพื่อใหแนใจวาไดตัดระบบไฟแลว
ใหหาเซอรกิตเบรกเกอร•ี่วงจรจายไฟ DC (โดยปกติแลวจะอยู•ี่ตัวจายไฟของแผงฟวสแบตเตอรี่)
เลือกสวิตชเซอรกิตเบรกเกอรไป•ี่ตําแหนง OFF และติดตั้งอุปกรณล็อค (ถามี)
•ี่ไดรับการรับรองแลวเขากับเซอรกิตเบรกเกอรหรือสวิตช
ขอควรระวัง : ถึงแมจะมีเ•คนิคการตอสายดินอยูหลายวิธี
แตจําเปนจะตองมีการตอไฟขั้วบวกไป•ี่สายดิน

ขอควรระวัง : เมื่อ•ำการติดตั้งชุดอุปกรณ
จะตองตอสายดินเปนสิ่งแรกและถอดสายดินเปนสิ่งสุด•ายเสมอ •ั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาดูด
ขอควรระวัง : หามหักขาสายดินออก หรือใชงานอุปกรณโดยไมมีการตอสายดิน•ี่ถูกตอง
หากคุณไมแนใจวาคุณมีการตอสายดิน•ี่ถูกตองหรือไม
กรุณาติดตอหนวยงานตรวจสอบดานไฟฟาหรือชางไฟฟาใหมา•ำการตรวจสอบ
ขอควรระวัง : ตองมีการตอสายดินจากโครงของสวนประกอบระบบเขากับโครงตูแร็คอยางแนนหนา
หามตอระบบไฟเขากับระบบจนกวาจะมีการตอสายดินแลวเ•านั้น
สายดินและระบบไฟ•ี่ตอเรียบรอยแลว
ตองไดรับการตรวจสอบจากเจาหนา•ี่ตรวจสอบระบบไฟฟา•ี่ไดรับอนุญาต
หากตอสายดินไมถูกตองหรือมีการถอดสายดินออก อาจ•ำใหเกิดไฟฟาดูดได
•

ตอสายไฟชุดอุปกรณดวยสายไฟ•องแดงเ•านั้น หรือหากมีการระบุเอาไว ใหใชสายไฟขนาด 14 American
Wire Gauge (AWG) และใชเครื่องปองกัน•ี่มีพิกัดกระแสไฟต่ําสุด 7.2 A จนถึงสูงสุด 20 A
(หรือเครื่องปองกัน•ี่มีพิกัดกระแสไฟสูงสุด 25 A เมื่อใชงานกับสายไฟชนิด 90ºC)
ขอควรระวัง : เมื่อจําเปนตองใชสายไฟแบบเกลียว
ใหใชเฉพาะสายไฟ•ี่ปลายสายชนิด•ี่ไดรับการรับรองเ•านั้น เชน ปลายสายแบบเงื่อนตาย (closedloop) หรือปลายแบนแบบหันขึ้น (Spade-type with upturned)
ปลายสาย•ี่กลาวมานี้ตองมีขนาด•ี่เหมาะสมกับสายไฟ
รวม•ั้งตองบีบมวนดานหนึ่งเขากับตัวนําและอีกดานหนึงเขากับฉนวน

การปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต
ขอควรระวัง :
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑออกจากเตารับตามขอมูลดานความปลอดภัยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑซึ่งแสดงอ
ยูในสวน “Safety Information” ของเว็บไซตนี้
ไฟฟาสถิต (ESD) สามารถทําใหสวนประกอบที่ไวตอประจุไฟฟาภายในคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได ในบางกรณี
ตัวคุณหรือวัตถุตางๆ (เชน อุปกรณตอพวง) อาจมีไฟฟาสถิตสะสมอยูได
และอาจจะคลายประจุไฟฟาสถิตนั้นไปที่วัตถุอื่น เชน คอมพิวเตอร เพื่อปองกันความเสียหายจาก ESD
ใหคลายประจุไฟฟาสถิตจากตัวคุณกอนที่จะสัมผัสกับสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในคอมพิวเตอร เชน
โมดูลหนวยความจํา
คุณสามารถปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตและคลายประจุไฟฟาสถิตออกจากรางกายของคุณได
โดยการสัมผัสวัตถุโลหะที่มีการตอกราวดไว (เชน พื้นผิวโลหะที่ไมไดทาสีบนแผง I/O ของคอมพิวเตอร)
กอนที่จะใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใดก็ตาม ในขณะตออุปกรณตอพวง (รวมทั้งอุปกรณดิจิตอลมือถือตางๆ)
เขากับคอมพิวเตอร คุณตองกราวดตัวเองและอุปกรณตอพวง กอนที่จะทํางานกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้
ในระหวางที่ทํางานกับชิ้นสวนตางๆ ภายในคอมพิวเตอร ใหแตะที่วัตถุโลหะที่มีการตอกราวดไวเปนระยะๆ
เพื่อคลายประจุไฟฟาสถิตที่อาจสะสมอยูในตัวคุณออก
เพื่อปองกันความเสียหายจากไฟฟาสถิต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ไดเชนกัน :
• เมื่อนําอุปกรณที่ไวตอไฟฟาสถิตออกจากหีบหอ อยานําอุปกรณออกมาจากซองปองกันไฟฟาสถิต
จนกวาคุณพรอมที่จะติดตั้งอุปกรณ กอนที่จะแกะซองปองกันไฟฟาสถิตออก
อยาลืมกําจัดไฟฟาสถิตออกจากตัวคุณเอง
• เมื่อตองการเคลื่อนยายอุปกรณที่ไวตอไฟฟาสถิต ใหใสอุปกรณนั้นไวในบรรจุภัณฑที่ปองกันไฟฟาสถิตกอน
• ทํางานกับอุปกรณที่ไวตอประจุไฟฟาสถิตภายในบริเวณที่ไมมีไฟฟาสถิต ถาสามารถทําได
ใหใชแผนรองกันไฟฟาสถิต

ความปลอดภัย : การ•ิ้งแบตเตอรี่
ระบบของคุณอาจใชแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเม•ัลไฮดราย (NiMH) แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเล็ก
และ/หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งแบตเตอรี่•ั้งสามชนิดนี้เปนแบตเตอรี่•ี่มีอายุการใชงานยาวนาน
และไมจําเปนตองเปลี่ยน อยางไรก็ตาม หากคุณตองการเปลี่ยน
กรุณาดูคําแนะนําไดจากเอกสารประกอบการใชงานของระบบ
หาม•ิ้งแบตเตอรี่ปนกับขยะ•ั่วไป
กรุณาติดตอกับหนวยงานกําจัดขยะในพื้น•ี่ของคุณเพื่อขอ•ี่อยูของแหลงรับฝากแบตเตอรี่ใชแลว•ี่ใกล•ี่สดุ
หมายเหตุ : ระบบของคุณอาจมีการดวงจรหรืออุปกรณอื่นๆ •ี่ใชแบตเตอรี่
ตองกําจัด•ิ้งแบตเตอรี่เหลานี้ในบริเวณ•ี่•ี่จัดไวสําหรับ•ิ้งแบตเตอรี่เชนกัน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ดังกลาว
กรุณาดู•ี่เอกสารประกอบการใชงานสําหรับอุปกรณหรือการดนั้นๆ

