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DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA 
E REGULAMENTARES 

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 AVISO: Cumpra todas as advertências e avisos deste documento. Caso contrário poderão ocorrer lesões graves ou morte. 
Contrate pessoal de assistência autorizado para efetuar todos os trabalhos de manutenção da UPS e da bateria. Não tente realizar 
a manutenção deste produto. Abrir ou remover a tampa pode expô-lo a tensões letais presentes na unidade, mesmo que esta 
aparentemente esteja desligada e que os cabos de alimentação não estejam ligados à fonte elétrica. Nunca trabalhe sozinho.

Guarde estas instruções
Este documento contém instruções de segurança importantes que devem ser seguidas durante a instalação e a manutenção da 
UPS e das baterias. Leia atentamente antes de tentar instalar ou operar esta UPS.

NOTAS DE SEGURANÇA SOBRE A UPS
A UPS não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador, à exceção da bateria de pilhas. Não retire a tampa. Remover 
a tampa poderá resultar em choques elétricos e anulará qualquer garantia implícita. A UPS possui uma bateria interna, portanto, 
as tomadas da UPS podem estar sob tensão mesmo quando a UPS não está a ser alimentada pela rede.

Antes de mover a UPS ou de mudar os cabos, desligue-a da rede e da bateria e certifique-se de que a UPS está totalmente 
desligada. Caso contrário, o terminal de saída poderá continuar sob tensão e constituir um risco de choque elétrico. Para garantir 
a segurança das pessoas e o normal funcionamento da UPS, a UPS deve ser corretamente ligada à terra antes de ser utilizada. 
Quando a UPS está ligada a um sistema de distribuição de alimentação de TI, o dispositivo de proteção contra curtos-circuitos 
deve ser instalado na linha neutra. Instale e utilize a UPS nos seguintes ambientes:

• Temperatura: 0 °C–50 °C; humidade relativa: 0% a 95%

• Protegida da luz solar direta

• Afastada de fontes de calor

• Superfície estável, não sujeita a choques ou vibrações

• Protegida de poeiras e outras partículas

• Protegida de substâncias corrosivas, sais e gases inflamáveis

Mantenha as entradas e saídas de ar da UPS desobstruídas. Uma ventilação fraca aumenta a temperatura interna da UPS e pode 
reduzir a vida útil da UPS e das suas baterias. Proteja a UPS de líquidos e objetos estranhos. Em caso de incêndio, utilize um 
extintor de pó químico seco para o combater. Utilizar um extintor de líquido pode provocar choques elétricos. Esta UPS não se 
destina à utilização com dispositivos de suporte vital ou outros dispositivos designados como críticos. A carga máxima não pode 
ultrapassar a indicada na placa de identificação da UPS. Esta UPS foi concebida para equipamento de processamento de dados. 
Se não tiver certeza, consulte o seu revendedor ou representante local da empresa.

Compatibilidade eletromagnética
Esta UPS está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A. A utilização deste dispositivo numa 
área residencial é suscetível de causar interferências prejudiciais que os utilizadores terão de corrigir pelos seus próprios meios. 
Esta UPS está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2014/30/UE e das normas técnicas publicadas. Para manter 
essa conformidade é necessário que a mesma seja instalada segundo estas instruções e que se utilizem acessórios aprovados 
pela Vertiv.



DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA E REGULAMENTARES
Para mais informações sobre o produto, visite www.VertivCo.com para transferir 
o manual do utilizador.
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SEGURANÇA DA BATERIA

 CUIDADO: Não incinere a bateria. A bateria poderá explodir. Não abra nem danifique a bateria. O eletrólito libertado é prejudicial 
para a pele e para os olhos. Se o eletrólito entrar em contacto com a pele, lave imediatamente a área afetada com água limpa em 
abundância e procure assistência médica.

 CUIDADO:  A bateria pode constituir um risco de choque elétrico e libertar correntes elevadas em curto-circuito. Devem ser 
observadas as seguintes precauções durante os trabalhos nas baterias:

• Remova relógios, anéis e outros objetos metálicos.

• Utilize ferramentas com pegas isoladas.

• Utilize luvas e botas de borracha.

• Não coloque ferramentas ou peças metálicas em cima das baterias.

• Desligue a fonte de carregamento antes de ligar ou desligar os terminais da bateria.

• Determine se a bateria foi acidentalmente ligada à terra. Caso isso se verifique, elimine a ligação à terra. O contacto com 
qualquer peça de uma bateria ligada à terra pode resultar em choque elétrico. A probabilidade de um choque será reduzida se 
as ligações à terra forem removidas durante a instalação e a manutenção (aplicável às UPS e baterias remotas fornecidas sem 
um circuito de ligação à terra).

INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Manutenção da UPS
Esta UPS contém componentes perigosos para o ambiente (cartões eletrónicos, componentes eletrónicos). Os componentes 
removidos têm de ser entregues em centros de recolha e eliminação especializados.

Aviso para os clientes da União Europeia: eliminação de aparelhos antigos
Este produto foi fornecido por um fabricante com consciência ambiental que cumpre a Diretiva 2002/96/CE relativa aos resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). O símbolo de um contentor de lixo foi colocado neste produto para encorajar 
o utilizador a efetuar a reciclagem sempre que possível. Adote um comportamento ecologicamente responsável e recicle este 
produto no final da respetiva vida útil através das suas instalações de reciclagem. Não elimine este produto como resíduo urbano 
não separado. Siga as disposições aplicáveis acerca da eliminação no contexto dos regulamentos municipais locais referentes aos 
resíduos de modo a reduzir o impacte ambiental dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Para mais informações sobre o desmantelamento deste equipamento, vá até www.VertivCo.com ou contacte o nosso apoio 
técnico global.

• Número de telefone gratuito: 00 80011554499

• Número de telefone gratuito a partir de Itália: +39 0298250222
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DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA E REGULAMENTARES
Para mais informações sobre o produto, visite www.VertivCo.com para transferir 
o manual do utilizador.

Please visit http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.
Veuillez consulter le site http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes concernant la sécurité.

Visitare la pagina http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información importante sobre seguridad.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.

Gå ind på http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger.
Ga naar http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Посетите страницу http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.

Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
Apsilankykite svetainėje http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besøk http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.
Besök http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.
Lütfen önemli güvenlik bilgileri için https://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo sayfasını ziyaret edin.

http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo للحصول على معلومات مهمة حول السالمة، تفضل بزيارة.
Rendez-vous sur http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.
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