InfraStruXure ™
Cooling Distribution Unit (CDU)
Instrukcja odbioru, rozpakowywania i przenoszenia

Uwaga
Uwaga

Należy zachować tę instrukcję. Instrukcja
zawiera ważne informacje na temat odbioru,
rozpakowywania i przenoszenia modułu CDU
do właściwego miejsca instalacji.

990-2824-025
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Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Ciezkie
Heavy

Nie należy podejmować prób przenoszenia modułu CDU
bez pomocy innych osób. Do przemieszczania modułu CDU,
który nadal znajduje się na palecie transportowej, zaleca się
używanie następującego sprzętu:
Podnośnika
do palet

Wózka
widłowego

Urządzenie ma wysoko położony środek ciężkości.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas
rozpakowywania i przechylania urządzenia przy
ustawianiu go na miejscu przeznaczenia.

Kontrola przesyłki
Przed rozpakowaniem przesyłki należy upewnić się, że dostarczono
oznakowane pudła zgodnie z listem przewozowym. Aby upewnić się,
że moduł CDU dotarł w stanie nienaruszonym, należy niezwłocznie po
odebraniu przesyłki dokładnie obejrzeć ją z zewnątrz i wewnątrz.

Sprawdzenie modułu CDU
Po rozpakowaniu urządzenia należy dokładnie sprawdzić obudowę.
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W razie zauważenia uszkodzeń powstałych w transporcie,
takich jak rysy lub wgniecenia, należy skontaktować się z
serwisem technicznym firmy APC pod numerem
(888) 695-6500.

Potrzebne narzędzia

Nóż

Klucz 13 mm

Rozpakowywanie modułu CDU
Opakowanie nadaje się do recyklingu. Należy zachować
je do wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w
odpowiedni sposób.
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Podczas rozcinania plastikowej folii nożem należy zachować
ostrożność. Folię należy przecinać tylko w miejscach, w
których bezpośrednio przylega do kartonowego opakowania.

na1870a

1. Zdjąć plastikową folię
mocującą pochylnię
do urządzenia, po czym
odłożyć pochylnię na bok.
Dalej zdejmować
plastikową folię
z urządzenia.
Uwaga: Pochylnie
znajdują się w
kartonowym pudełku
przymocowanym folią
do urządzenia.
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2. Zdjąć kartonowe
opakowanie.
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3. Zdjąć plastikową torbę z
urządzenia.

Uwaga
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W miarę możliwości należy pozostawić moduł CDU
na palecie, dopóki nie będzie gotowy do ustawienia w
miejscu docelowym.

2X
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4. Za pomocą klucza 13milimetrowego wykręcić
osiem śrub, zdjąć osiem
podkładek i dwie klamry
mocujące moduł CDU
do palety.
UWAGA: Jeśli
urządzenie ma być
przytwierdzone do
podłogi, należy zachować
śruby, podkładki i klamry.
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5. Wyjąć pochylnie z
kartonowego opakowania.
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6. Przymocować pochylnie
do palety, wsuwając
wystające zaczepy każdej
pochylni w otwory po
śrubach w palecie.

Do przemieszczania urządzenia potrzebne są
dwie osoby. Zawsze chwytać urządzenie od
przodu.

na1955a

7. W dwie osoby stoczyć
urządzenie z palety.

Pozostawienie nieosłoniętego modułu CDU wystawionego
na działanie warunków zewnętrznych spowoduje jego
uszkodzenie i unieważnienie gwarancji producenta.
Ostrożnie
Caution

InfraStruXure CDU — Instrukcja odbioru i rozpakowywania
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Wymiary i ciężar

Urządzenie zapakowane:
282,13 kg (622 funty)

Urządzenie rozpakowane:
249,47 kg (550 funtów)

* Wymiary na ilustracji podano w calach i milimetrach (w nawiasach).

