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

Ciężar: Do przemieszczania urządzenia potrzebne są co
najmniej dwie osoby.
Ostrzeżenie: Należy uważać, aby urządzenie nie
przewróciło się podczas rozpakowywania lub
przenoszenia na miejsce montażu. Urządzenie należy
popychać wyłącznie od przodu lub od tyłu, nigdy z
boku.

Przemieszczanie urządzenia
Podnośnik do palet

Wózek widłowy

Kontrola przy odbiorze
Sprawdzanie opakowania zewnętrznego
Przed rozpakowaniem przesyłki należy upewnić się, że dostarczono
oznakowane pudła zgodnie z listem przewozowym.

Kontrola urządzenia
Po rozpakowaniu urządzenia należy dokładnie sprawdzić jego
obudowę zewnętrzną.

Rozpakowanie
Przestroga: Pozostawienie nieosłoniętego urządzenia
wystawionego na działanie warunków zewnętrznych
spowoduje jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji
producenta.
Materiały do recyklingu: Materiały opakowaniowe nadają
się do przerobu wtórnego. Należy zachować je do
wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w odpowiedni
sposób.
Uwaga: W miarę możliwości należy pozostawić urządzenie
na palecie, dopóki nie będzie gotowe do ustawienia w
miejscu docelowym.

 Zdjąć plastikową folię
mocującą pochylnię do
urządzenia, po czym odłożyć
pochylnię na bok. Dalej
zdejmować plastikową folię z
urządzenia.
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The protective skirt for bottom
piped configurations will also
be secured with the plastic
wrap. Remove this box and
set aside.
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Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

 Remove the cardboard
packaging and the plastic bag
containing literature and
hardware taped to the front of
the unit.

Nóż
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Klucz 13 mm

 Zdjąć plastikową torbę z
urządzenia.
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Potrzebne narzędzia

Ważne Należy zachować tę instrukcję.
Zawiera ona informacje na temat odbioru,
rozpakowania i przenoszenia urządzenia.
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Uwaga: W razie zauważenia uszkodzeń powstałych w
transporcie, takich jak rysy lub wgniecenia, należy
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy APC
(zob. punkt Pomoc dla klientów firmy APC na świecie).

Ciężar i wymiary

Pomoc dla klientów firmy APC na
świecie

 Za pomocą klucza 13-

2X
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milimetrowego wykręcić
osiem śrub, zdjąć osiem
podkładek i dwie klamry
mocujące moduł CDU do
palety.
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Uwaga: Jeśli urządzenie ma być przytwierdzone do podłogi,
należy zachować śruby, podkładki i klamry.

 Wyjąć pochylnie z kartonowego
opakowania.

na1957a

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

 Przymocować pochylnie do
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palety, wsuwając wystające
zaczepy każdej pochylni w
otwory po śrubach w palecie.
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 W dwie osoby stoczyć
urządzenie z palety.

Pozycja

Zapakowany ciężar

Nie zapakował
ciężar

ACFD12-B,
ACFD12-T

314,5 kg
314,5 kg

269,5 kg
269,5 kg

Bezpośrednia linia pomocy dla
użytkowników urządzeń
InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (numer
bezpłatny)

Centrala firmy APC w USA,
Kanadzie

(1)(800)800-4272 (numer
bezpłatny)

Ameryka Łacińska

(1)(401)789-5735 (USA)

Europa, Bliski Wschód, Afryka

(353)(91)702000 (Irlandia)

Polska

(0) 36402-2001

Australia, Nowa Zelandia, obszar
południowego Pacyfiku

(61) (2) 9955 9366 (Australia)

