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SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE 
MED REGLER

INFORMATION OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE SÄKERHET

 VARNING: Beakta alla försiktighetsåtgärder och varningar i detta dokument. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig 
skada eller dödsfall. Hänvisa allt underhåll på UPS-enheten och batteri till korrekt utbildad och kvalificerad servicepersonal. Försök 
inte att reparera den här enheten själv. Om du öppnar eller tar bort locket kan du utsätta dig för dödliga spänningar som finns inuti 
enheten, även om den inte verkar fungera och ingångsledningarna är frånkopplade från den elektriska källan. Arbeta aldrig ensam.

Spara dessa instruktioner
Detta dokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar som måste följas vid installation och underhåll av UPS-enheten och 
batterierna. Läs igenom dessa noga innan du försöker installera eller använda denna UPS-enhet.

SÄKERHETSINFORMATION TILL UPS-ENHETEN
UPS-enheten innehåller inga delar som kan underhållas av användaren, med undantag för batteripaketet. Ta inte bort locket. Om 
du avlägsnar locket kan det leda till elektriska stötar samt ogiltigförklarar eventuell underförstådd garanti. UPS-enheten har ett 
inbyggt batteri, vilket innebär att UPS-uttagen kan vara spänningsförande även om UPS-enheten inte är ansluten till elnätet.

Innan du flyttar eller omkopplar UPS-enheten kopplar du från nätströmmen och batteriet och kontrollerar att UPS-enheten är 
helt avstängd. I annat fall kan polerna vara spänningsförande, vilket medför risk för elektriska stötar. UPS-enheten måste jordas 
ordentligt för att säkerställa att den är ofarlig och fungerar normalt. När UPS-enheten är ansluten till ett IT-distributionssystem 
måste kortslutningsskyddet installeras på neutralledaren. Installera och använd UPS-enheten i följande miljöer:

• Temperatur: 0 °C–50 °C; relativ luftfuktighet: 0 % till 95 %

• Skyddad från direkt solljus

• Skyddad från värmekälla

• Stabil yta, skyddad från vibrationer och stötar

• Skyddad från damm och andra partiklar

• Skyddad från frätande ämnen, salter och brandfarliga gaser

Håll luftintaget och -uttaget på UPS-enheten fria från hinder. Dålig ventilation ökar temperaturen inuti UPS-enheten och kan 
förkorta UPS-enhetens och dess batteriers livslängd. Skydda UPS-enheten från vätskor och andra främmande föremål. Vid 
eventuell brand används en pulversläckare för att släcka elden. En vattensläckare kan orsaka elektriska stötar. Denna UPS-enhet 
är inte avsedd för användning med livsuppehållande system och andra kritiska anordningar. Maximal belastning får inte överstiga 
den som visas på UPS-märkningen. Den här UPS-enheten är avsedd för databehandlingsutrustning. Kontakta din lokala 
återförsäljare och företagsrepresentant om du är osäker.

Elektromagnetisk kompabilitet
UPS-enheten överensstämmer med gränserna för en digital enhet, klass A. Om du använder den här enheten i ett bostadsområde 
orsakar det troligtvis skadliga störningar som användare måste åtgärda på egen bekostnad. Den här UPS-enheten uppfyller 
kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU och de publicerade tekniska standarderna. För att garantera fortsatt överensstämmelse ska 
installationen göras i enlighet med dessa anvisningar och endast tillbehör godkända av Vertiv användas.



SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED REGLER
Mer produktinformation finns på www.VertivCo.com där du kan hämta bruksanvisningen.
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BATTERISÄKERHET

 FÖRSIKTIGHET: Kassera inte batteriet i en eld. Batteriet kan explodera. Öppna inte och skada inte batteriet. Frigivna 
elektrolyter är skadliga för hud och ögon. Om en elektrolyt kommer i kontakt med huden tvättar du omedelbart området med 
mycket rent vatten och kontaktar din läkare.

 FÖRSIKTIGHET:  Ett batteri kan utgöra en risk för elektriska stötar och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder 
bör vidtas vid arbete på batterier:

• Ta bort klockor, ringar och andra metallföremål.

• Använd verktyg med isolerade handtag.

• Använd gummihandskar och -stövlar.

• Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.

• Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar från batteripolerna.

• Kontrollera om batteriet är oavsiktligt jordat. Om det är oavsiktligt jordat tar du bort jordkällan. Kontakt med någon del av ett 
jordat batteri kan medföra elektriska stötar. Sannolikheten för en sådan stöt minskar om grunder tas bort vid installation och 
underhåll (gäller för en UPS-enhet och ett fjärrbatteri som inte har en jordad försörjningskrets).

INFORMATION I MILJÖSKYDDSSYFTE

Underhåll av UPS-enheten
Denna UPS-enhet använder komponenter som är farliga för miljön (elektroniska kort, elektroniska komponenter). De avlägsnade 
komponenterna måste tas till särskilda insamlings- och bortska� ningscentraler.

Meddelande till kunder i Europeiska unionen: Kassering av gamla apparater
Denna produkt har levererats från en miljömedveten tillverkare som följer direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 2002/96/CE. Sopkärlssymbolen placeras på denna produkt för att uppmuntra dig 
att återvinna när det är möjligt. Var miljöansvarig och återvinn denna produkt på din återvinningsanläggning när den inte längre 
fungerar. Kassera inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall. Följ lokala kommunala avfallsförordningar för korrekt 
avfallsskydd i syfte att minska miljöpåverkan från avfall bestående av elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE).

För information om kassering av denna utrustning, se www.VertivCo.com eller kontakta vår globala tekniska support.

• Avgiftsfritt nummer: 0080 011 554 499

• Avgiftsbelagt nummer baserat i Italien: +39 02 982 502 22
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SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED REGLER
Mer produktinformation finns på www.VertivCo.com där du kan hämta bruksanvisningen.

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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