VEILIGHEIDS- EN REGELGEVINGSVERKLARINGEN
VEILIGHEIDSINFORMATIE EN -INSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Neem alle let op-meldingen en waarschuwingen in dit document in acht. Als u dit niet doet, kan ernstig
letsel of overlijden het gevolg zijn. Laat de UPS en batterijen uitsluitend onderhouden door passend getraind en gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Probeer het product niet zelf te onderhouden. Door het openen of verwijderen van de afdekking kunt
u worden blootgesteld aan dodelijke spanning binnen de eenheid, zelfs als deze niet lijkt te functioneren en de aanvoerdraden
zijn losgekoppeld van de elektriciteitsbron. Werk nooit alleen.

Deze instructies bewaren

Dit document bevat belangrijke veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd tijdens de installatie en het onderhoud van
de UPS en batterijen. Lees alles goed voordat u deze UPS probeert te installeren of te gebruiken.

VEILIGHEIDSOPMERKINGEN VOOR UPS
De UPS bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden onderhouden, behalve de accu. Verwijder de afdekking
niet. Het verwijderen van de afdekking kan leiden tot elektrische schokken en eventuele impliciete garanties worden hierdoor
ongeldig. De UPS heeft een interne batterij en daardoor kunnen de voedingsuitgangen van de UPS onder spanning staan, zelfs
als de UPS niet is verbonden met het elektriciteitsnet.
Koppel de UPS los van het elektriciteitsnet en de batterij en controleer of de UPS volledig is uitgeschakeld voordat u de UPS
verplaatst of de bedrading van de UPS vervangt. Als u dit niet doet, kan de uitgangsaansluiting onder spanning staan, waardoor
er een gevaar voor elektrische schokken bestaat. Om de veiligheid van personen en reguliere werking van de UPS te garanderen,
moet de UPS voor gebruik correct geaard zijn. Als de UPS wordt aangesloten op een IT-voedingsdistributiesysteem, moet de
kortsluitingsbeveiliging op de nuldraad worden geplaatst. Installeer en gebruik de UPS in de volgende omgevingen:
• Temperatuur: 0-50 °C; relatieve vochtigheid: 0% tot 95%
• Buiten het bereik van direct zonlicht
• Uit de buurt van warmtebronnen
• Op een stabiel oppervlak dat niet onderhevig is aan trillingen of schokken
• Uit de buurt van stof en andere deeltjes
• Uit de buurt van corrosieve stoffen, zouten en brandbare gassen
De luchtinvoer en -afvoer van de UPS mogen niet worden geblokkeerd. Bij slechte ventilatie stijgt de interne temperatuur
van de UPS, waardoor de levensduur van de UPS en de batterijen kan worden beperkt. Houd vloeistoffen en andere vreemde
voorwerpen uit de buurt van de UPS. Gebruik in het geval van brand een poederblusser om de brand te blussen. Het gebruik
van een schuimblusser kan leiden tot elektrische schokken. Deze UPS is niet bestemd voor gebruik met levensondersteunende
en andere specifieke kritieke hulpmiddelen. De maximale belasting wordt vermeld op het typeplaatje van de UPS en mag
niet worden overschreden. Deze UPS is bestemd voor gegevensverwerkingsapparatuur. Neem bij twijfel contact op met uw
plaatselijke verkooppunt of vertegenwoordiger.

Elektromagnetische compatibiliteit

Deze UPS voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse A. Het gebruik van dit apparaat in een woonomgeving zal
waarschijnlijk leiden tot schadelijke interferentie die door gebruikers op eigen kosten moet worden verholpen. Deze UPS voldoet
aan de eisen van EMC-richtlijn 2014/30/EU en de gepubliceerde technische normen. Installatie aan de hand van deze instructies
en het gebruik van door Vertiv goedgekeurde accessoires zijn vereist om hieraan te blijven voldoen.
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BATTERIJVEILIGHEID
LET OP: Gooi de batterij niet in vuur. De batterij kan exploderen. Open of beschadig de batterij niet. Vrijgekomen elektrolyt is
schadelijk voor de huid en de ogen. Als elektrolyt in aanraking komt met de huid, moet het aangedane gebied onmiddellijk worden
gespoeld met veel schoon water en moet er medische hulp worden ingeschakeld.
LET OP: Een batterij kan een risico op elektrische schokken en hoge kortsluitingsspanning vormen. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht bij het werken met batterijen:
• Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen van uw lichaam.
• Gebruik hulpmiddelen met geïsoleerde handgrepen.
• Draag rubberen handschoenen en laarzen.
• Leg geen hulpmiddelen of metalen onderdelen op batterijen.
• Koppel de oplaadbron los voordat u batterijaansluitingen aansluit of loskoppelt.
• Bepaal of de batterij onbedoeld is geaard. Verwijder de aardingsbron als de batterij onbedoeld is geaard. Aanraking met
een onderdeel van een geaarde batterij kan leiden tot elektrische schokken. De kans op dergelijke schokken daalt als de
aarding tijdens installatie en onderhoud wordt verwijderd (van toepassing op een UPS en een externe batterij zonder geaard
aanvoercircuit).

INFORMATIE VOOR MILIEUBESCHERMING
UPS-onderhoud

Deze UPS bevat onderdelen die gevaarlijk zijn voor het milieu (elektronische kaarten, elektronische onderdelen). De verwijderde
onderdelen moeten naar gespecialiseerde inzamelings- en afvoercentra worden gebracht.

Opmerking voor klanten in de Europese Unie: Afvoer van oude apparaten

Dit product is geleverd door een milieubewuste fabrikant die voldoet aan richtlijn 2002/96/CE voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA). Dit product is voorzien van het vuilnisbaksymbool om u te stimuleren zo veel mogelijk te
recyclen. Draag zorg voor het milieu en recycle dit product aan het einde van de levensduur via een recyclinginstelling. Voer
dit product niet af als ongesorteerd huishoudelijk afval. Volg de plaatselijke, gemeentelijke afvalverordeningen voor gepaste
afvoerbepalingen om milieubelasting door afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te beperken.
Raadpleeg onze website www.VertivCo.com voor informatie over het verwijderen van deze apparatuur of bel met onze
wereldwijde technische helpdesk.
• Gratis telefoonnummer: 00 80011554499
• Italiaans betaalnummer: +39 0298250222
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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  تفضل بزيارة،للحصول على معلومات مهمة حول السالمة.
Rendez-vous sur http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.
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