คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัย - กรุณาเก็บคําแนะนํานี้ไว

ภาษาไทย

คูม อื เพือ่ ความปลอดภัยนีป้ ระกอบดวยคําแนะนําสําคัญทีค่ วรปฏิบตั ติ ามในระหวางการติดตัง้ และการบํารุงรักษาอุปกรณและแบตเตอรีข่ อง APC คําแนะนํานีม้ ไี วสําหรับลูกคาของ APC ผูท ท่ี ําการ
จัดเตรียม ติดตัง้ เคลื่อนยาย หรือบํารุงรักษาอุปกรณของ APC
การเปลี่ยนแปลงและการดัดแปลงแกไขอุปกรณนี้โดยไมไดรับการอนุมัติออยางชัดเจน โดย APC อาจทําใหการรับประกันเปนโมฆะ

ความปลอดภัยในการเคลือ่ นยาย
<18 กก. (<40 ปอนด)

18–32 กก. (40–70 ปอนด)

32–55 กก. (70–120 ปอนด)
>55 กก. (>120 ปอนด)

>10º

ขอควรระวัง! ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อยาทํางานตามลําพังในสภาวะทีเ่ สีย่ งตออันตราย
กระแสไฟสูงผานวัสดุทเ่ี ปนสือ่ นําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมอยางรุนแรง
ตรวจสอบวาสายไฟ ปลัก๊ และขัว้ รับไฟอยูใ นสภาพทีด่ ี
ใหชางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปลี่ยนปลั๊กของ UPS และติดตัง้ อุปกรณทม่ี สี ายไฟติดอยูอ ยางถาวร
หากไมสามารถตรวจสอบวาการตอสายดินเปนไปอยางเหมาะสมหรือไม ใหดงึ ปลัก๊ ไฟของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ กอนที่จะทําการติดตั้งหรือเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ เสียบปลัก๊ ไฟ
กลับเขาไปหลังจากทีเ่ ชือ่ มตอกับอุปกรณทง้ั หมดเสร็จแลวเทานัน้
อยาจับคอนเนคเตอรที่เปนโลหะกอนที่จะดึงปลั๊กไฟออก
ตออุปกรณเขากับขัว้ ไฟทีม่ สี ามสาย (สองขั้วและสายดิน) ขั้วไฟตองตออยูกับวงจรกระแสไฟฟายอย/อุปกรณหลักสําหรับปองกันกระแสไฟฟาช็อต (ฟวสหรือสวิทชตัดกระแสไฟฟา
อัตโนมัติ) การตอกับขั้วไฟชนิดอื่นอาจทําใหเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟาดูดได
เฉพาะรุน 230 V เทานัน้ : เพื่อใหเปนไปตามกฎของ EMC สําหรับผลิตภัณฑทจ่ี ําหนายในยุโรป สายจายไฟที่ตอกับ UPS ควรมีความยาวไมเกิน 10 เมตร
เฉพาะรุน 230 V เทานัน้ : สําหรับ UPS ประเภท A ที่เสียบเขาได กระแสไฟรัว่ ทัง้ หมดจากอุปกรณทต่ี อ พวงและจาก UPS ตองไมเกิน 3.5 มิลลิแอมป

ขอควรระวัง! ความปลอดภัยในการตัดกระแสไฟฟา
•
•

หาก UPS มีแหลงพลังงานภายใน (แบตเตอรี่) ขัว้ เสียบในเครือ่ งอาจยังมีกระแสไฟอยู เมื่อไมไดตออุปกรณนี้เขากับแหลงจายไฟ
ในการตัดกระแสไฟทีเ่ ขาใน UPS ที่สามารถเสียบปลั๊กได ใหกดปุม OFF (ปด) เพือ่ ปดเครือ่ ง ถอดปลั๊ก UPS ออกจากแหลงจายไฟ หากมีแบตเตอรี่ภายนอก ใหดงึ ขัว้ ตอแบตเตอรีอ่ อก และ
ปลดแบตเตอรีข่ า งในออก (กรุณาอานคูมือการผูใช) กดปุม ON (เปด) เพื่อตัดพลังงานในหมอพักไฟ
ในการตัดกระแสไฟใน UPS ที่ตอสายไฟอยางถาวร ใหกดปุม OFF (ปด) เพือ่ ปดเครือ่ ง ปดสวิทชอปุ กรณตดั กระแสไฟฟาอัตโนมัตทิ จ่ี า ยไฟแก UPS หากมีแบตเตอรี่ภายนอก ใหดงึ ขัว้ ตอ
แบตเตอรีอ่ อก และปลดแบตเตอรี่ภายในออก (กรุณาอานคูมือการใช)

คําเตือน! ความปลอดภัยเกีย่ วกับแบตเตอรี่
•

•
•
•
•

อุปกรณนี้มีแรงดันไฟฟาที่อาจทําใหเกิดอันตรายได อยาพยายามถอดสวนประกอบของอุปกรณนี้ออกมา ยกเวนสําหรับ UPS ทีม่ แี บตเตอรี่ ขอใหปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการเปลีย่ นแบตเตอรี่
ในคูม อื การผูใ ช นอกจากแบตเตอรีแ่ ลว อุปกรณนไ้ี มมชี น้ิ สวนใดทีผ่ ใู ชสามารถซอมแซมเองได
การซอมแซมตองกระทําโดยชางซอมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
อยากําจัดแบตเตอรีโ่ ดยการเผา แบตเตอรีอ่ าจเกิดระเบิดขึน้ ได
อยาเปดหรือทําใหแบตเตอรีเ่ สียหาย ในแบตเตอรีม่ อี เิ ล็กโตรไลต ซึง่ เปนพิษและเปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตา
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอันตรายจากกระแสไฟฟา ใหถอดนาฬิกาขอมือและเครื่องประดับ เชน แหวน ออกกอนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใชเครือ่ งมือทีม่ ดี า มจับทีเ่ ปนฉนวนกันไฟฟา
เปลีย่ นแบตเตอรีโ่ ดยใชจํานวนแบตเตอรีแ่ ละแบตเตอรีป่ ระเภทเดียวกันกับทีต่ ดิ มากับเครือ่ งในตอนแรก

การเปลีย่ นและรีไซเคิลแบตเตอรี่
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับชุดแบตเตอรีท่ ใ่ี ชสําหรับเปลีย่ นและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ กรุณาติดตอผูแ ทนจําหนาย หรือแวะชมเว็บไซตของ APC ไดท่ี www.apc.com
ขอใหสงแบตเตอรี่เกาไปยังสถานรีไซเคิลหรือสงไปที่ APC โดยใสแบตเตอรี่ในกลองแบตเตอรี่ใหมที่ใชเปลี่ยนแทนแบตเตอรี่เกา

คําเตือน! อุปกรณชว ยชีวติ
American Power Conversion, บริษทั สาขา และบริษทั ในเครือทัว่ โลก (“APC”) ไมขอแนะนําใหใชผลิตภัณฑใดของบริษทั ในการประยุกตใชกบั อุปกรณชว ยชีวติ ซึง่ ความลมเหลวหรือความ
บกพรองของผลิตภัณฑของ APC อาจเปนเหตุใหอปุ กรณชว ยชีวติ ทํางานลมเหลวหรือมีผลอยางยิ่งตอความปลอดภัยหรือสมรรถภาพของอุปกรณนน้ั APC ไมอนุญาตใหใชผลิตภัณฑใดของ APC
ในการดูแลรักษาผูป ว ยโดยตรง APC จะไมจงใจจําหนายผลิตภัณฑของบริษทั ฯ เพื่อใชในการดังกลาว
ตัวอยางของอุปกรณทถ่ี อื วาเปนอุปกรณชวยชีวติ รวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียง เครื่องวิเคราะหออกซิเจนสําหรับเด็กแรกเกิด เครือ่ งกระตุน ประสาท (ไมวา จะใชสําหรับการทําใหชา การแกปวด
หรือจุดมุงหมายอื่นๆ ก็ตาม) อุปกรณถา ยเลือดโดยอัตโนมัติ ทีส่ บู เลือด เครือ่ งปม หัวใจ เครือ่ งตรวจและสัญญาณแจงการเสียจังหวะของหัวใจ เครือ่ งควบคุมจังหวะหัวใจ ระบบการแยกโลหิต
ระบบการแยกเมมเบรนในเยือ่ บุชองทอง ตูอ บสําหรับเด็กแรกเกิด อุปกรณชว ยหายใจสําหรับผูใ หญและเด็ก อุปกรณชว ยหายใจในขณะใหยาสลบ ที่สูบเขาหลอดเลือด และอุปกรณอน่ื ๆ ที่องคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกากําหนดวาเปนอุปกรณที่ “สําคัญยิ่ง”
อาจสัง่ ซือ้ อุปกรณการวางสายและการปองกันกระแสไฟรัว่ ทีม่ มี าตรฐานสําหรับใชในโรงพยาบาลเปนอุปกรณเสริมสําหรับระบบ UPS หลายระบบได APC ไมขออางวาอุปกรณทม่ี กี ารดัดแปลง
เหลานีไ้ ดรบั การรับรองหรือไดรบั การระบุโดย APC หรือองคกรอื่นๆ วาเปนอุปกรณระดับทีใ่ ชในโรงพยาบาล ดังนัน้ อุปกรณเหลานีจ้ งึ ไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการใชในการดูแลรักษา
คนไขโดยตรง
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