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ขาแขวน Dell™ OptiPlex™ 780-USFF 

ขาแขวน Dell OptiPlex 780-USFF 
รองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในตําแหน่งแนวต้ังและแนวนอน

การตั้งใต้โต๊ะการแขวนบนผนังที่มีโครงไม้เคร่า
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ดูสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

สัญลักษณ์ คําอธิบาย ระดับความเป็นอันตราย

หมายเหตุ หมายเหตุจะระบุข้อมูลสําคัญท่ีช่วยให้คุณสามารถใช้งานขา
แขวน Dell ได้อย่่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คําเตือน
คําเตือนจะระบุถึงความเสียหายต่ออุปกรณ์และการสูญเสีย
ข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยคําเตือนจะ
แนะนําวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่าน้ี

สัญญาณเตือน
สัญญาณเตือนจะบ่งชี้ว่าอาจมีความเสียหายต่อรัพย์สิินกา
รบาดเจ็บของบุคคล หรือการเสียชีวิต อย่างใดอย่างหน่ึง
เกิดขึ้น

ไฟฟ้า
ไฟฟ้า บ่งชี้ให้ผู้ใช้ทราบว่ากําลังจะได้รับอันตรายจากไฟฟา
หากไม่หลีกเลี่ยง อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ อัคคีภัย 
หรือเสียชีวิต 

สัญลักษณ์เหล่าน้ีจะเตือนให้ผู้ใช้คํานึงถึงสภาวะความปลอดภัยท่ีจําเป็น
ต้องระมัดระวัง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคนควรสามารถจดจําและเข้าใจ
ความหมายของเครื่องหมายความเป็นอันตรายต่อไปนี้ได้หากพบเห็น
เครื่องหมายดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์หรือในเน้ือหาของเอกสารประกอบการ
ใช้ผลิตภัณฑ์

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในเอกสารนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
© 2009 Dell Inc. สงวนทุกลิขสิทธ์ิ จัดพิมพ์ในประเทศจีน
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เก่ียวกับขาแขวน Dell OptiPlex 780-USFF 1

การติดต้ังขาแขวน Dell OptiPlex 780-USFF 2

การตั้งใต้โต๊ะการแขวนติดผนัง

ขาแขวน, ปลอกหุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์, สกรู 2 ตัว

ส่วนประกอบ

หมายเหตุ : โปรดดูคู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพที่บรรจุแยกมาต่างหาก

1 ขาแขวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

2  ปลอกหุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์

3 โครงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ส่ังซื้อแยก))

คําเตือน: เนื่องจากพ้ืนผิวสําหรับ
ติดต้ังขาแขวนมีความหลากหลาย
และเดลล์ไม่สามารถควบคุมดูแล
วิธีการติดต้ังขาแขวนได้ทั้งหมด
ผู้ใช้ควรปรึกษาเจ้าหน้าท่ีวิศวกร 
สถาปนิก ผู้ก่อสร้าง เพ่ือให้แน่ใจว่า
วิธีการติดต้ังขาแขวน DELL ของ
ท่านมีความเหมาะสมและสามารถ
รองรับน้ําหนักได้  50 ปอนด์ (23 
กก.) 

2x

M8 x 80 mm8ม. x 80 มม.
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1  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอกหุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ (มองเห็นปุ่มสีส้ม) 

  

2  ขยายความยาวของกล่องใส่แผงวงจร
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การตั้งใต้โต๊ะ

หมายเหตุ: หากวางเครื่องคอมพิวเตอร์
บนขาแขวนติดผนังอย่างถูกต้อง 

ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปใน
ปลอกหุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเริ่ม
จากด้านในสุดของส่วนซีดี

ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปในปลอก
หุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเริ่มจาก

จุดเชื่อมต่อด้านในสุด

คําเตือน : ไม่ควรสลับลําดับการใส่ เครื่องคอมพิวเตอร์
จะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่กําหนดเพ่ือให้ สามารถใช้
งานถาดซีดีได้อย่ิางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: หากวางเครื่องคอมพิวเตอร์
บนขาแขวนต้ังใต้โต๊ะอย่างถูกต้อง ส่วน

3  วางเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในปลอกหุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามตําแหน่งที่ถูกต้อง
ตามวิธีท่ีแสดงไว้ในภาพด้านล่าง  

การแขวนติดกับโครงเคร่าของผนัง

ส่วนเช่ือมต่อ
ด้านในสุดจะ
ไม่สัมผัสกับ
ขอบของปลอก
หุ้มเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ด้านในสุด
ของซีดีจะ
ไม่สัมผัส
กับขอบของ
ปลอกหุ้ม
เครื่องคอม-
พิวเตอร์
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5 เลือกวิธีการติดตั้ง (ติดผนังหรือตั้งใต้โต๊ะ) จากนั้นปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งที่ระบุไว้ในหน้า 
 ต่่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้ันตอนการแขวนติดกับผนัง ขั้นตอนการตั้งใต้โต๊ะ

4 ดันกล่องใส่แผงวงจรคอมพิวเตอร์เข้าไปในปลอกหุ้มคอมพิวเตอร์ 
 จากนั้นเลื่อนสวิชต์เพื่อล็อก

ข้อควรระวัง: fasteners ใส่ได้ไม่รวม
อยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม  ใช้ 
fasteners เหมาะสมเม่ือต้องการแนบ
กับพ้ืนผิวแข็งใส่ที่สามารถสนับสนุน
การ lbs. 50 (23 kg)  อย่างน้อย ใส่พ้ืน
ผิวควรมี½ “ (0.75 mm) หนาไม้ และ
กําหนดใช้ 4 โลหะไม้ screws (M4 x 
12 มม)

คําเตือน: ตัวยึดของขาติดผนังต้องใช้กับ
โครงไม้เคร่า 2 x 4 เป็นอย่างน้อย กรุณา
ปรึกษาวิศวกรของท่านเพ่ือตรวจสอบว่า
ควรใช้ตัวยึดแบบใดจึงจะเหมาะสม โดย
พิจารณาจากวัสดุพื้นผิวท่ีติดตั้งและน้ําหนัก
ท่ีต้องรองรับ

การแขวนติดกับโครงเคร่าของผนัง

การตั้งใต้โต๊ะ

การตั้งใต้โต๊ะ

การแขวนติดผนัง
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ข้ันตอนการแขวนติดกับโครงเคร่าของผนัง

หมายเหตุ : อุปกรณ์้ท่ีจําเป็นสําหรับการติดขาแขวนกับ
โครงเคร่าของผนัง เครื่องตรวจหาตําแหน่งโครงเคร่า สายวัด 
ดินสอตัววัดระดับ แว่นตานิรภัย สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่านขนาด  
3/16 น้ิว ( ดอกสว่านขนาด 5 มม. เหมาะสําหรับใช้เจาะไม้

ระยะห่างสําหรับการตั้งแบบติดผนัง -
 ด้านหลัง

เพดาน

เพดาน

≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)

≥8.0 น้ิว (203.2 มม.)≥13 น้ิว (330.2 มม.)

ระยะห่างสําหรับการตั้งแบบติดผนัง - 
ด้านหน้า

≥3.33 น้ิว (85 มม.)

ผนังด้านซ้าย

ผนังด้านซ้าย

ผนังด้านขวา

ผนังด้านขวา

≥2.45 น้ิว (62.2 มม.)

≥2.28 น้ิว (58 มม.)

Ø 3/16” (5 มม.)

6  ติดขาแขวนเข้ากับไม้เคร่าของผนัง

เครื่องตรวจหาตําแหน่งโครงเคร่า
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M8 x 80 mm

คําเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนแบบติดผนัง
น้ันได้ระดับตั้งอยู่ในระนาบเดียวกัน และชิดติดกับพ้ืน
ผิวของผนังพอดี

วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนขา
แขวนท่ีติดตั้งบนผนัง

2x

Ø 3/16” (5 มม.)
M8 x 80 mm8ม. x 80 มม.

เครื่องตรวจหาตําแหน่งโครงเคร่า
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6 ทําเครื่องหมายตําแหน่งเจาะรูสําหรับตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการวัดตามที่กําหน 
 ดไว้ในหน้าต่อไป

หมายเหตุ: อุปกรณ์์้ท่ีจําเป็นสําหรับการติดตั้งเข้ากับโต๊ะ ได้แก่ สายวัด 
ดินสอ ตัววัดระดับ

ข้ันตอนการตั้งใต้โต๊ะ

a b

หากต้องการนําตัวเครื่องออกจากขาแขวน:

a กดปุ่มเปิดอย่างรวดเร็วท่ีอยู่ด้านหลัง

b ข้ันตอนการตั้งใต้โต๊ะ



≤
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ระยะห่างสําหรับการตั้งใต้โต๊ะ- 
ระหว่างการประกอบ

ระยะห่างสําหรับการตั้งใต้โต๊ะ- 
หลังการประกอบ

≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)

≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)

≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)

≥4.25 น้ิว (108 มม.)

≥4.25 น้ิว (108 มม.)

≥.5 น้ิว 
(12.7 มม.)

≥.5 น้ิว 
(12.7 มม.)

≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)

ผนัง/ โต๊ะ

ผนัง/ โต๊ะ

ผนัง/ โต๊ะ

ผนัง/ โต๊ะ

ขอบโต๊ะ

ขอบโต๊ะ
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b เลื่อนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปในขาแขวนท่ีตั้งอยู่ใต้โต๊ะ

a ติดตั้งขาแขวนใต้โต๊ะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนน้ันได้ระดับ ตั้งอยู่ในระนาบเดียวกัน  
 และชิดติดกับพ้ืนผิวท่ีติดตั้งพอดี

ข้อควรระวัง: fasteners ใส่ได้
ไม่รวมอยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ
เหล่ียม  ใช้ fasteners เหมาะ
สมเม่ือต้องการแนบกับพ้ืนผิว
แข็งใส่ที่สามารถสนับสนุนการ 
lbs. 50 (23 kg)  อย่างน้อย ใส่
พ้ืนผิวควรมี½ “ (0.75 mm) 
หนาไม้ และกําหนดใช้ 4 โลหะ
ไม้ screws (M4 x 12 มม)

ระยะห่างสําหรับการตั้งใต้โต๊ะ

≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)
≥6.0 น้ิว (152.4 มม.)

≥4.25 น้ิว (108 มม.)

ผนัง/ โต๊ะ
ผนัง/ โต๊ะ

ขอบโต๊ะ

≥ M4 x 12 ซม.

≥ 1/2 น้ิว
(1.25 ซม.) 

4x

ระบบควรมีน้อย 
152.4 mm (6 
น้ิว) ของโลหะบน
ท้ังหมด รู,ปล่อย 
ด้านข้างเพื่อ
อนุญาต ท่ีปล่อย
ให้ลมผ่าน จําเป็น
สําหรับระบายที่
เหมาะสม  การ
จํากัด ท่ีปล่อยให้
ลมผ่าน สามารถ
สร้างความเสีย
หายต่ออุปกรณ์ 
หรือทําให้เกิด 
โอเฝอฮีท
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a

b

หากต้องการนําตัวเครื่องออกจากขาแขวน:

a กดปุ่มเปิดอย่างรวดเร็วท่ีอยู่ด้านบน

b เลื่อนตัวเครื่องไปทางขวาจนกระทั่งตัวเครื่องหลุดออกมาจากขาแขวน
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คุณสมบัติ

ความสามารถในการรับน้ําหนักเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell : OptiPlex 780-USFF   ≥7 ปอนด์ ( 3.2 กก.)

อุณหภูมิ

การทํางาน 32°F ถึง 95°F (0°C ถึง 35°C )
หน่วยเก็บข้อมูล -40°F ถึง 149°F (-40°C ถึง +69°C)
การขนส่ง -40°F ถึง 149°F (-40°C ถึง +69°C)

การค้นหาข้อมูล

หากคุณต้องการ: ดูที่:
ค้นหาข้อมูลการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจ
สอบข้อมูลการรับประกัน เงื่อนไขและข้อกําหนด (เฉพาะ
สหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน) คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย ข้อบังคับ 
ข้อมูลด้านสรีรศาสตร์์ และข้อตกลงสําหรับผู้ใช้

เอกสารเกี่ยวกับข้อบังคับและความปลอดภัย
ท่ีมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและ
โฮมเพจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับท่ี 
www.dell.com/regulatory_compliance


