SAUGOS IR NORMINIAI PRANEŠIMAI

SAUGOS INFORMACIJA IR INSTRUKCIJOS
ĮSPĖJIMAS. Laikykitės visų šiame dokumente pateiktų perspėjimų ir įspėjimų. Priešingu atveju galite būti sunkiai sužeisti
arba mirti. Visus UPS ir akumuliatoriaus techninės priežiūros darbus paveskite atlikti tinkamai apmokytiems ir kvalifikuotiems
techninės priežiūros darbuotojams. Nemėginkite gaminio techninės priežiūros darbų atlikti patys. Atidarę arba nuėmę dangtį galite
būti paveikti mirtinos šiame įrenginyje tekančios įtampos net ir tada, kai nėra akivaizdžių įrenginio veikimo požymių, o įvesties laidai
atjungti nuo elektros šaltinio. Niekada nedirbkite vieni.

Šią instrukciją pasilikite ateičiai

Šiame dokumente pateikti svarbūs saugos nurodymai, kurių reikia laikytis UPS ir baterijų montavimo bei techninės priežiūros
darbų metu. Prieš bandydami atlikti montavimo darbus ar prieš pradėdami dirbti šiuo UPS, atidžiai perskaitykite nurodymus.

SU UPS SAUGA SUSIJUSIOS PASTABOS
Išskyrus akumuliatoriaus bloką, šiame UPS nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Nenuimkite dangčio.
Nuėmus dangtį galima patirti elektros smūgį, o numanoma garantija nustos galioti. UPS sumontuotas vidinis akumuliatorius, todėl
UPS išvesties lizdai gali būti įtampingi, net jei UPS nėra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Prieš perkeldami UPS į naują vietą ar iš naujo jį prijungdami, atjunkite maitinimo šaltinį bei akumuliatorių ir įsitikinkite, kad UPS yra
visiškai išjungtas. Priešingu atveju išvesties gnybtas gali būti įtampingas ir kelti elektros smūgio pavojų. Siekiant užtikrinti žmonių
saugumą ir normalų UPS veikimą, prieš naudojant UPS reikia tinkamai įžeminti. Kai UPS yra prijungtas prie IT elektros energijos
paskirstymo sistemos, neutralioje linijoje turi būti sumontuotas nuo trumpojo jungimo apsaugantis įtaisas. UPS montuokite ir
eksploatuokite toliau nurodytoje aplinkoje.
• Temperatūra: nuo 0 °C iki 50 °C; santykinė drėgmė: nuo 0 iki 95 %
• Tiesioginės saulės šviesos nepasiekiamoje vietoje
• Atokiau nuo šilumos šaltinio
• Ant stabilaus paviršius, kurio negali paveikti vibracija ar smūgiai
• Atokiau nuo dulkių ir kitų medžiagų dalelių
• Atokiau nuo koroziją sukeliančių medžiagų, druskų ir degiųjų dujų
Prižiūrėkite, kad UPS oro įleidimo bei išleidimo angos būtų neuždengtos. Dėl prastos ventiliacijos padidės UPS vidinė
temperatūra ir gali sutrumpėti UPS bei jo akumuliatorių tarnavimo laikas. Skystį ir kitus pašalinius daiktus laikykite atokiau nuo
UPS. Kilus gaisrui naudokite sausąjį cheminį gesintuvą. Naudojant skysčių gesintuvą galima patirti elektros smūgį. Šis UPS
nėra pritaikytas naudoti kartu su gyvybės palaikymo aparatais ir kitais svarbiais įrenginiais. Draudžiama viršyti maksimalią UPS
vardinių parametrų etiketėje nurodytą apkrovą. Šis UPS skirtas duomenų apdorojimo įrangai. Jei kyla abejonių, kreipkitės į vietinį
pardavėją ar bendrovės atstovą.

Elektromagnetinis suderinamumas

Šis UPS atitinka A klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas. Eksploatuojant šį įrenginį gyvenamojoje vietovėje galima
sukelti žalingų trukdžių, kurių padarytą žalą naudotojai turės kompensuoti savo sąskaita. Šis UPS atitinka EMS direktyvos
2014/30/ES reikalavimus ir paskelbtus techninius standartus. Norint išlaikyti atitiktį, sumontuoti reikia pagal šias instrukcijas ir
naudoti „Vertiv“ patvirtintus priedus.
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AKUMULIATORIAUS SAUGA
DĖMESIO. Neišmeskite akumuliatoriaus į ugnį. Akumuliatorius gali sprogti. Akumuliatoriaus neatidarinėkite ir nepažeiskite.
Išleistas elektrolitas yra kenksmingas odai ir akims. Elektrolitui patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite pažeistą vietą gausiu
švaraus vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.
DĖMESIO. Akumuliatorius gali kelti elektros smūgio pavojų, taip pat gali stipriai padidėti trumpojo jungimo srovė. Dirbant su
akumuliatoriais reikia imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.
• Nusiimti laikrodžius, žiedus ir kitus metalinius daiktus.
• Naudoti įrankius izoliuotomis rankenomis.
• Mūvėti gumines pirštines ir avėti guminiais batais.
• Įrankių ar metalinių dalių nedėkite ant akumuliatorių viršaus.
• Prieš prijungiant ar atjungiant akumuliatoriaus gnybtus, atjungti įkrovimo šaltinį.
• Nustatyti, ar akumuliatorius tinkamai įžemintas. Jei akumuliatorius įžemintas netinkamai, pašalinti įžeminimo šaltinį. Įvykus
sąlyčiui su bet kuria įžeminto akumuliatoriaus dalimi galima patirti elektros smūgį. Tokio smūgio tikimybė bus sumažinta,
jei įžeminimas bus šalinamas montavimo ir techninės priežiūros metu (priklausomai nuo atitinkamo UPS ir tuo atveju, jei
nuotolinio maitinimo akumuliatorius neturi įžemintos maitinimo grandinės).

APLINKOSAUGOS INFORMACIJA
UPS techninė priežiūra

Šiame UPS naudojami aplinkai pavojingi komponentai (elektroninės kortelės, elektroniniai komponentai). Pašalintus
komponentus reikia pristatyti į specialius surinkimo ir šalinimo centrus.

Pranešimas Europos Sąjungos klientams: senų prietaisų šalinimas

Šį gaminį platina gamtą saugantis gamintojas, besilaikantis Elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEĮA) direktyvos 2002/96/EB
nuostatų. Šiukšlių dėžės su ratukais simbolis ant šio gaminio pateiktas tam, kad žmonės būtų skatinami perdirbti gaminius, kada tik
tai įmanoma. Saugokite gamtą ir pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui perdirbkite jį, pristatę gaminį į vietinę perdirbimo įmonę.
Neišmeskite gaminio kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Laikykitės tinkamų vietinių komunalinių atliekų šalinimo
nuostatų, kad sumažintumėte elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEĮA) poveikį aplinkai.
Jei norite gauti informacijos apie šios įrangos išmetimą, apsilankykite puslapyje www.VertivCo.com arba skambinkite mūsų
pasaulinei techninės pagalbos tarnybai.
• Nemokamas tel. 00 80011554499
• Mokamas numeris Italijoje: +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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