INSTRUKCJA DO SZAF RACK 19” Z SERII WCB, NCB, NCE, NCI
Dziękujemy za zakup szafy rack dystrybuowanej przez naszą ﬁrmę. W celu zapewnienia długotrwałej, bezawaryjnej i
bezpiecznej eksploatacji prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. Szafa nie powinna być eksploatowana przez
osoby które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.
W szaﬁe należy montować: osprzęt telekomunikacyjny, sprzęt sieciowy, RTV i inny; w obudowach rack 19” lub wolnostojący
- przy użyciu odpowiednich półek. Sprzęt montowany w szaﬁe musi posiadać masę mniejszą niż dopuszczana przez
producenta.
1.

Dobór szafy powinien być dokonany przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę merytoryczną i w oparciu o dane
katalogowe, dostępne w karcie katalogowej na stronie www.linkbasic.eu.

2.

Szafy dostarczane są w postaci do samodzielnego montażu. Montaż należy wykonać według dołączonej do szafy
instrukcji montażowej. W przypadku stwierdzenia braków nie należy szafy montować i wprowadzać do eksploatacji,
proszę skontaktować się z serwisem.

3.

Szafy przeznaczone są do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń i należy chronić je przed dostępem płynów, wilgoci
oraz pyłów.

4.

Szafę należy powiesić przy pomocy mocowań odpowiednich do rodzaju materiału, z którego wykonana jest ściana
(szafy z serii WCB) lub ustawić (szafy z serii NCB, NCE, NCI) na stabilnym, twardym, płaskim podłożu i
wypoziomować. Kółka, w które wyposażone są szafy stojące służą wyłącznie do jej przemieszczania, szafa musi
opierać się na sztywnych nóżkach, w które jest wyposażona.

5.

Jeżeli w szaﬁe znajduje się osprzęt elektryczny (listwy, panele wentylacyjne), należy takie akcesoria włączyć do sieci
zasilającej jeszcze przed przestawieniem przycisku załączającego zasilanie w pozycję ON (włączone) - jeśli są weń
wyposażone. W przypadku, gdy dostarczany osprzęt nie jest zakończony wtykiem, włączenia go do sieci może
dokonać wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia elektryczne.
Serwis dołączonych urządzeń
elektrycznych powinien być wykonywany wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Nie należy
samodzielnie rozmontowywać wyposażenia elektrycznego. Wymianę wentylatorów w panelu wentylacyjnym może
przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

6.

Instalacja elektryczna do której włączane jest wyposażenie elektryczne powinna być wykonana zgodnie ze sztuką
oraz przepisami lokalnymi oraz posiadać obwód ochronny.

7.

Sprzęt posiadający dużą wagę powinien być instalowany u dołu szafy, tak aby zapewnić jak najniżej położony środek
ciężkości szafy po jego montażu.

8.

W przypadku montażu urządzeń wysuwających się poza obrys szafy należy upewnić się, że po ich wysunięciu nie
nastąpi zachwianie stabilności szafy. Gdyby takie zachowanie miało miejsce, należy zmienić umiejscowienie takiego
urządzenia w osi góra - dół. Jeśli to nie pomoże, trzeba zamontować sprzęt na stałe, bez możliwości jego wysuwania.

Producent, importer i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji,
w tym montażu i podłączenia poprzez niewykwaliﬁkowany personel.
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