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SIKKERHEDS- OG LOVMÆSSIGE ERKLÆRINGER 

SIKKERHEDSOPLYSNINGER OG -ANVISNINGER

 ADVARSEL: Overhold alle forholdsregler og advarsler i dette dokument. Undladelse af dette kan resultere i alvorlig personskade 
eller dødsfald. Overlad al service af nødstrømsforsyning og batteri til uddannede og kvalificerede serviceteknikere. Forsøg ikke selv 
at servicere dette produkt. Åbning eller fjernelse af dækslet kan udsætte dig for livsfarlig spænding inden i denne enhed, selv om 
den tilsyneladende ikke er i drift og forsyningskablerne er frakoblet den elektriske kilde. Arbejd aldrig alene.

Gem disse anvisninger
Dette dokument indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, der skal følges under installationen og vedligeholdelsen af 
nødstrømsforsyningen og batterierne. Læs det grundigt, inden du forsøger at installere eller betjene den nødstrømsforsyning.

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER OM NØDSTRØMSFORSYNINGEN
Denne nødstrømsforsyning indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren, med undtagelse af batteripakken. Dækslet 
må ikke fjernes. Hvis dækslet fjernes, kan det resultere i elektrisk stød, og det vil ugyldiggøre enhver gældende garanti. 
Nødstrømsforsyningen har et internt batteri, så der kan være spænding på nødstrømsforsyningens udgangsstik, selv om 
nødstrømsforsyningen ikke er sluttet til netstrømmen.

Inden flytning eller tilslutning af nødstrømsforsyningen skal netstrømmen og batteriet frakobles, og det skal kontrolleres, at 
nødstrømsforsyningen er lukket helt ned. Hvis ikke, kan der være spænding på udgangsterminalen, hvilket udgør en risiko 
for elektrisk stød. Af hensyn til beskyttelse af personer og normal drift af nødstrømsforsyningen skal nødstrømsforsyningen 
jordforbindes korrekt, før den tages i brug. Når nødstrømsforsyningen er tilsluttet et IT-strømfordelingssystem, skal 
kortslutningsbeskyttelsen være installeret på den neutrale ledning. Installer og brug nødstrømsforsyningen i de følgende 
omgivelser:

• Temperatur: 0 °C - 50 °C; relativ luftfugtighed: 0 % til 95 %

• Beskyttet mod direkte sollys

• Væk fra varmekilder

• Stabil overflade uden risiko for vibrationer eller slag

• Væk fra støv og andre partikler

• Væk fra korrosive sto� er, salte og brændbare luftarter

Luftindgang og -udgang på nødstrømsforsyningen må ikke blokeres. Ringe ventilation vil øge nødstrømsforsyningens interne 
temperatur og forkorte nødstrømsforsyningens og batteriernes levetid. Hold væsker og andre fremmedlegemer væk fra 
nødstrømsforsyningen. I tilfælde af brand skal der bruges en pulverslukker til at slukke branden. Brug af en væskebaseret 
brandslukker kan forårsage elektrisk stød. Denne nødstrømsforsyning er ikke beregnet til anvendelse sammen med 
livsbevarende eller andre designerede kritiske anordninger. Maksimumsbelastningen må ikke overskride den, der er anført på 
nødstrømsforsyningens mærkeplade. Denne nødstrømsforsyning er designet til databehandlingsudstyr. Rådfør dig med den 
lokale forhandler eller firmarepræsentant, hvis du er i tvivl.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Denne nødstrømsforsyning er i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse A. Hvis dette udstyr betjenes 
i et boligområde, vil det sandsynligvis forårsage skadelig interferens, som brugeren selv skal afhjælpe for egen regning. 
Denne nødstrømsforsyning overholder kravene i EMC-direktiv 2014/30/EU og de o� entliggjorte tekniske standarder. Fortsat 
overensstemmelse kræver korrekt installation i henhold til denne vejledning og brug af tilbehør, der er godkendt af Vertiv.
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BATTERISIKKERHED

FORSIGTIG: Batteriet må ikke bortska� es ved afbrænding. Batteriet kan eksplodere. Undlad at beskadige eller åbne batteriet. 
Udsivende elektrolyt er skadelig for hud og øjne. Vask det berørte område omgående med rigeligt med vand, hvis elektrolyt 
kommer i kontakt med huden, og søg lægehjælp.

FORSIGTIG:  Et batteri kan udgøre en fare for elektrisk stød og kraftig kortslutningsstrøm. De følgende forholdsregler skal 
overholdes under arbejde med batterier:

• Fjern ure, ringe og andre metalgenstande.

• Brug værktøj med isolerede håndtag.

• Brug handsker og støvler af gummi.

• Læg ikke værktøj eller metaldele oven på batterier.

• Afbryd ladekilden inden tilslutning eller frakobling af batteriterminalerne.

• Kontroller, om batteriet utilsigtet er jordforbundet. Fjern kilden til jordforbindelsen, hvis batteriet er utilsigtet jordforbundet. 
Kontakt med en jordforbundet del af et batteri kan resultere i elektrisk stød. Risikoen for et sådant stød bliver reduceret, hvis 
jordkablerne bliver fjernet under installation og vedligeholdelse (gælder for en nødstrømsforsyning og et eksternt batteri uden 
jordet forsyningskredsløb).

OPLYSNINGER OM MILJØBESKYTTELSE

Servicering af nødstrømsforsyning
I denne nødstrømsforsyning anvendes komponenter, der er farlige for miljøet (elektroniske kort, elektroniske komponenter). 
Fjernede komponenter skal afleveres på en genbrugsstation.

Bemærkning til kunder i EU: Bortska� else af gammelt udstyr
Dette produkt er fremstillet af en miljøbevidst producent, og det er i overensstemmelse med WEEE-direktiv 2002/96/CE 
vedrørende a� ald af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet med en a� aldsspand er sat på produktet for at opmuntre dig til at 
genbruge, hvor det er muligt. Vær venligst miljømæssigt ansvarlig, og aflever dette produkt på en genbrugsstation ved afslutning 
af dets levetid. Dette produkt må ikke bortska� es med usorteret husholdningsa� ald. Følg lokale kommunale a� aldsforordninger 
og bestemmelser for korrekt bortska� else for at reducere miljøbelastningen på grund af a� ald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE).

Du kan få oplysninger om bortska� else af dette udstyr på adressen www.VertivCo.com eller ved at ringe til vores 
verdensomspændende tekniske supportafdeling.

• Gratisnummer: 00 80011554499

• Italiensk nummer, alm. takst: +39 0298250222
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SIKKERHEDS- OG LOVMÆSSIGE ERKLÆRINGER
Besøg www.VertivCo.com for at downloade brugsanvisningen, hvor du kan finde flere oplysninger.

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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