BEZPEČNOSTNÉ A REGULAČNÉ VYHLÁSENIA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
VAROVANIE: Vezmite do úvahy všetky upozornenia a varovania uvedené v tomto dokumente. V opačnom prípade môže dôjsť
k vážnemu zraneniu alebo smrti. Všetky služby týkajúce sa zdroja neprerušovaného napájania a batérií zverte riadne vyškoleným
a kvalifikovaným servisným pracovníkom. Výrobok sa nepokúšajte opravovať sám. Otvorenie alebo odstránenie krytu vás môže
vystaviť smrteľnému napätiu v rámci tejto jednotky, dokonca aj keď nie je v prevádzke a vstupné vedenie je odpojené od
elektrického zdroja. Nikdy nepracujte sám.

Tieto pokyny si uložte

Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné dodržať počas inštalácie a údržby zdroja
neprerušovaného napájania a batérií. Predtým, ako sa pokúsite nainštalovať alebo používať tento zdroj neprerušovaného
napájania, si tento dokument dôkladne prečítajte.

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ZDROJA NEPRERUŠOVANÉHO NAPÁJANIA
Tento zdroj neprerušovaného napájania neobsahuje, okrem súboru batérií, časti, na ktorých by bolo možné vykonávať servis
svojpomocne. Neodstraňujte kryt. Odstránenie krytu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a zrušenie akejkoľvek implicitnej
záruky. Zdroj neprerušovaného napájania má internú batériu, takže jeho výstupné zásuvky môžu prenášať živé napätie aj vtedy,
keď nie je zapojený do sieťového zdroja.
Pred premiestnením alebo opätovným pripojením zdroja neprerušovaného napájania odpojte sieťový zdroj a batériu a uistite
sa, že je zdroj neprerušovaného napájania úplne vypnutý. V opačnom prípade môže byť na výstupnej svorke živé napätie,
čo predstavuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Aby sa zaistila bezpečnosť ľudí a normálna prevádzka zdroja
neprerušovaného napájania, musí byť pred použitím správne uzemnený. Keď je zdroj neprerušovaného napájania pripojený
k IT elektrickému rozvodnému systému, musí byť zariadenie na ochranu proti skratu nainštalované na neutrálnej linke. Zdroj
neprerušovaného napájania inštalujte a používajte v nasledujúcom prostredí:
• teplota: 0 °C – 50 °C, relatívna vlhkosť: od 0 % do 95 %,
• mimo priameho slnečného žiarenia,
• mimo zdroja tepla,
• stabilný povrch, ktorý nie je vystavený vibráciám alebo nárazom,
• mimo prachu a iných častíc,
• mimo žieravých látok, solí a horľavých plynov.
Prívod a vývod vzduchu zo zdroja neprerušovaného napájania zachovajte bez prekážok. Nedostatočná ventilácia zvýši vnútornú
teplotu zdroja neprerušovaného napájania a môže skrátiť jeho životnosť i životnosť jeho batérií. Držte tekutiny a iné cudzie
predmety bokom od zdroja neprerušovaného napájania. V prípade požiaru použite na hasenie suchý hasiaci prístroj. Použitie
tekutého hasiaceho prístroja môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Tento zdroj neprerušovaného napájania nie je určený na
použitie so záchrannými zariadeniami a pomôckami používanými pri kritickom zákroku. Celkové zaťaženie by nemalo prekročiť
hodnotu uvedenú na štítku na zdroji neprerušovaného napájania. Tento zdroj neprerušovaného napájania je určený na použitie
so zariadeniami na spracovanie údajov. Ak si nie ste istý, obráťte sa na miestneho predajcu alebo zástupcu spoločnosti.

Elektromagnetická kompatibilita

Tento zdroj neprerušovaného napájania spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy A. Prevádzka tohto zariadenia v obytných
oblastiach môže spôsobiť škodlivé rušenie, pričom v takomto prípade bude rušenie musieť odstrániť používateľ na vlastné
náklady. Tento zdroj neprerušovaného napájania spĺňa požiadavky smernice EMC 2014/30/EÚ a zverejnené technické normy.
Aby boli limity spĺňané aj naďalej, vyžaduje sa inštalácia v súlade s týmito pokynmi a použitie príslušenstva schváleného
spoločnosťou Vertiv.
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BEZPEČNOSŤ BATÉRIE
UPOZORNENIE: Batériu nevyhadzujte do ohňa. Batéria môže vybuchnúť. Batériu neotvárajte ani neničte. Uvoľnený elektrolyt je
nebezpečný pre pokožku a oči. Ak elektrolyt príde do styku s pokožkou, postihnutú oblasť ihneď umyte veľkým množstvom čistej
vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
UPOZORNENIE: Batéria môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom a vysokého skratového prúdu. Pri práci na
batériách je potrebné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
• Odložte hodinky, prstene a iné kovové predmety.
• Používajte nástroje s izolovanými rukoväťami.
• Noste gumové rukavice a topánky.
• Na batérie neukladajte žiadne nástroje ani kovové časti.
• Pred pripojením alebo odpojením svoriek batérie odpojte zdroj nabíjania.
• Overte, či batéria nie je neúmyselne uzemnená. Ak je batéria neúmyselne uzemnená, odstráňte zdroj tohto uzemnenia. Pri
kontakte s akoukoľvek časťou uzemnenej batérie môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Pravdepodobnosť takéhoto šoku
sa zníži, ak bude uzemnenie odstránené počas inštalácie a údržby (platí pre zdroj neprerušovaného napájania a vzdialený
batériový zdroj bez uzemneného napájacieho obvodu).

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Údržba zdroja neprerušovaného napájania

Tento zdroj neprerušovaného napájania využíva komponenty, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie (elektronické karty,
elektronické komponenty). Odstránené komponenty musia byť odvezené do špecializovaných stredísk na zber a likvidáciu.

Oznámenie pre zákazníkov z Európskej únie: Likvidácia starých spotrebičov

Tento výrobok bol dodaný výrobcom, ktorý má povedomie o životnom prostredí a spĺňa požiadavky smernice 2002/96/ES
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Na tomto výrobku je umiestnený symbol koša na kolieskach, ktorý
vás nabáda k recyklácii všade tam, kde to je možné. Buďte ohľaduplný k životnému prostrediu a na konci jeho životnosti využite
na recykláciu tohto výrobku vaše zariadenie na recykláciu. Nevyhadzujte tento výrobok ako netriedený komunálny odpad.
Dodržiavajte miestne nariadenia o komunálnych odpadoch, aby boli zabezpečené správne opatrenia na zneškodňovanie odpadu
s cieľom znížiť vplyv odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) na životné prostredie.
Informácie o likvidácii tohto zariadenia nájdete na internetovej stránke www.VertivCo.com alebo kontaktovaním našej globálnej
technickej podpory.
• Bezplatné: 00 80011554499
• Spoplatnené telefónne číslo registrované v Taliansku: +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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