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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε όλες τις συστάσεις προσοχής και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Αν δεν το 
κάνετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ο θάνατος. Αναθέστε κάθε εργασία σέρβις στο τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης 
(UPS) και την μπαταρία σε κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις. Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε εσείς εργασίες σέρβις 
στο προϊόν αυτό. Αν ανοίξετε ή αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορεί να εκτεθείτε σε θανατηφόρα τάση εντός αυτής της μονάδας, ακόμη και όταν 
αυτή είναι εμφανώς εκτός λειτουργίας και η καλωδίωση εισόδου είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική πηγή. Μην εργάζεστε ποτέ μόνοι σας.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και συντήρηση του 
τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) και των μπαταριών. Διαβάστε προσεκτικά πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ UPS
Το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) δεν περιέχει εξαρτήματα, εκτός των μπαταριών, που επιδέχονται συντήρηση από το 
χρήστη. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Εάν αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να ακυρωθεί οποιαδήποτε 
σιωπηρή εγγύηση. Το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) έχει μια εσωτερική μπαταρία, οπότε οι υποδοχές εξόδου του UPS 
μπορεί να έχουν ενεργή τάση, ακόμη και αν το UPS δεν είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού δικτύου.

Πριν από τη μετακίνηση ή την επανακαλωδίωση του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), αποσυνδέστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού 
δικτύου και την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι έχει τερματιστεί πλήρως η λειτουργία του UPS. Διαφορετικά, ο ακροδέκτης εξόδου μπορεί να 
έχει ενεργή τάση, πράγμα που αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Για να διασφαλιστεί η ανθρώπινη ασφάλεια και η κανονική λειτουργία του 
τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), το UPS πρέπει να γειωθεί σωστά πριν από τη χρήση. Όταν το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής 
τάσης (UPS) είναι συνδεδεμένο με σύστημα διανομής ισχύος IT, πρέπει να εγκατασταθεί διάταξη προστασίας από βραχυκύκλωμα στην ουδέτερη 
γραμμή. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) στα ακόλουθα περιβάλλοντα:

• Θερμοκρασία: 0 °C - 50 °C, σχετική υγρασία: 0% έως 95%

• Μακριά από το άμεσο ηλιακό φως

• Μακριά από πηγές θερμότητας

• Σταθερή επιφάνεια που δεν υπόκειται σε δονήσεις ή κραδασμούς

• Μακριά από σκόνη και άλλα σωματίδια

• Μακριά από διαβρωτικές ουσίες, άλατα και εύφλεκτα αέρια

Φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και την έξοδο αέρα του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS). Ο ανεπαρκής 
αερισμός θα αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια 
ζωής του UPS και των μπαταριών. Μην φέρνετε υγρά και άλλα ξένα αντικείμενα κοντά στο τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS). 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηράς χημικής σκόνης για να σβήσετε τη φωτιά. Η χρήση πυροσβεστήρα υγρού 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αυτό το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) δεν προορίζεται για χρήση με συσκευές 
υποστήριξης ζωής και άλλες συσκευές κρίσιμης σημασίας. Το μέγιστο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στην 
ετικέτα ονομαστικής ισχύος του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS). Αυτό το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) 
είναι σχεδιασμένο για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας ή τον 
αντιπρόσωπο της εταιρείας.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Αυτό το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας A. Η λειτουργία της 
συσκευής αυτής σε αστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές, τις οποίες οι χρήστες πρέπει να διορθώσουν με δικά 
τους έξοδα. Αυτό το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας περί ΗΜΣ 2014/30/EΕ και 
των δημοσιευμένων τεχνικών προτύπων. Για να εξακολουθεί να ισχύει η συμμόρφωση, απαιτείται εγκατάσταση σύμφωνα με τις παρούσες 
οδηγίες και χρήση των παρελκομένων που έχουν εγκριθεί από την Vertiv.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.VertivCo.com για να 
κάνετε λήψη του εγχειριδίου χειρισμού.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Μην ανοίγετε την μπαταρία ούτε να προκαλείτε ζημιά 
σε αυτήν. Ο ηλεκτρολύτης που εκλύεται είναι επιβλαβής για το δέρμα και τα μάτια. Εάν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύντε 
αμέσως την επηρεαζόμενη περιοχή με άφθονο καθαρό νερό και λάβετε ιατρική φροντίδα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η μπαταρία μπορεί να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και ρεύματος υψηλής έντασης από βραχυκύκλωμα. Κατά την εργασία σε 
μπαταρίες πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

• Βγάλτε ρολόγια, δαχτυλίδια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

• Να χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.

• Να φοράτε λαστιχένια γάντια και μπότες.

• Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά εξαρτήματα επάνω στις μπαταρίες.

• Αποσυνδέστε την πηγή φόρτισης πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

• Προσδιορίστε αν η μπαταρία έχει γειωθεί κατά λάθος. Σε περίπτωση ακούσιας γείωσης, εξαλείψτε την πηγή της γείωσης. Η επαφή με 
οποιοδήποτε μέρος μιας γειωμένης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η πιθανότητα μιας τέτοιας ηλεκτροπληξίας θα 
μειωθεί εάν εξαλειφθούν οι πηγές γείωσης κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση [αφορά τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης 
(UPS) και απομακρυσμένη τροφοδοσία μέσω μπαταρίας χωρίς γειωμένο κύκλωμα τροφοδοσίας].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σέρβις του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS)
Σε αυτό το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) χρησιμοποιούνται εξαρτήματα επικίνδυνα για το περιβάλλον (ηλεκτρονικές 
κάρτες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά κέντρα συλλογής και απόρριψης.

Ειδοποίηση για τους πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απόρριψη παλαιών συσκευών
Το προϊόν αυτό παρέχεται από κατασκευαστή με οικολογική συνείδηση, ο οποίος συμμορφώνεται με την οδηγία 2002/96/CE για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το σύμβολο του κάδου είναι τοποθετημένο σε αυτό το προϊόν για να σας ενθαρρύνει να 
ανακυκλώνετε το προϊόν όποτε αυτό είναι δυνατόν. Παρακαλούμε να επιδεικνύετε περιβαλλοντική υπευθυνότητα και να ανακυκλώνετε αυτό 
το προϊόν στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως μη ταξινομημένο 
αστικό απόβλητο. Να τηρείτε τις τοπικές διατάξεις περί αστικών αποβλήτων και τις οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη, ώστε να 
μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη αυτού του εξοπλισμού, περιηγηθείτε στον ιστότοπο www.VertivCo.com ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα παγκόσμιας τεχνικής υποστήριξης.

• Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή: 00 80011554499

• Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή στην Ιταλία: +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 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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