БЕЗОПАСНОСТ И НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте всички инструкции за внимание и предупреждения в този документ. Неспазването им може да
доведе до тежко нараняване или смърт. Обслужването на UPS устройството и батериите трябва да се извършва от надлежно обучен
и квалифициран сервизен персонал. Не се опитвайте да обслужвате този продукт сами. Отварянето или свалянето на капака може да ви
изложи на смъртоносни напрежения в това устройство дори ако то видимо не работи и захранващият кабел е изключен от източника на
електрическа енергия. Никога не работете сами.

Запазете тези инструкции
Настоящият документ съдържа важни инструкции за безопасност, които трябва да бъдат спазвани по време на монтажа
и поддръжката на UPS устройството и батериите. Прочетете внимателно, преди да монтирате или да работите с UPS устройството.

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА UPS УСТРОЙСТВОТО
UPS устройството не съдържа компоненти, които се обслужват от потребителя, с изключение на акумулаторната батерия. Не сваляйте
капака. Свалянето на капака може да доведе до токов удар и ще анулира гаранцията. UPS устройството има вградена батерия, поради
което изходните му конектори може да са под напрежение дори когато не е свързано към захранващата електрическа мрежа.
Преди да преместите или да свържете отново UPS устройството, изключете го от захранващата електрическа мрежа и батерията
и се уверете, че UPS устройството е напълно изключено. В противен случай изходната клема може да бъде под напрежение, което
води до опасност от токов удар. За да се гарантира безопасността на хората и нормалното функциониране на UPS, преди употреба
UPS трябва да бъде заземен правилно. Когато UPS устройството е свързано към IT система за разпределение на електроенергия,
устройството за защита от късо съединение трябва да бъде монтирано към неутралния проводник. Монтирайте и използвайте UPS
устройството при следните условия:
• Температура: 0°C – 50°C; относителна влажност: 0% до 95%
• Защитено от пряка слънчева светлина
• Далеч от източници на топлина
• Стабилна повърхност, която не е подложена на вибрации или удари
• Защитено от прах и други частици
• Защитено от корозивни вещества, соли и запалими газове
Не запушвайте входа и изхода за въздух на UPS устройството. Лошата вентилация ще повиши вътрешната температура на UPS
устройството и може да доведе до съкращаване на живота му и на неговите батерии. Пазете UPS устройството далеч от течности
и чужди обекти. При пожар използвайте сух химически пожарогасител за гасене на огъня. Използването на пожарогасител с течност
може да доведе до токов удар. Това UPS устройство не е предназначено за използване с животоподдържащи и други критични
устройства. Максималното натоварване не трябва да надвишава посоченото на паспортната таблица на UPS устройството. Това UPS
устройство е предназначено за оборудване за обработка на данни. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местния търговец или
представител на фирмата.

Електромагнитна съвместимост
Това UPS устройство отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас А. Използването на това устройство в жилища
може да причини вредни смущения, които потребителите трябва да отстранят за собствена сметка. Това UPS устройство отговаря
на изискванията на Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост и публикуваните технически стандарти.
Постоянното съответствие изисква инсталиране в съответствие с тези инструкции и използване на аксесоари, одобрени от Vertiv.
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ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
За повече информация относно продукта посетете www.VertivCo.com, за да изтеглите
ръководството за потребителя.

БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА
ВНИМАНИЕ: Не хвърляйте батерията в огън. Батерията може да избухне. Не отваряйте и не повреждайте батерията. Изтичащият
електролит е вреден за кожата и очите. Ако електролитът влезе в контакт с кожата, незабавно измийте обилно с чиста вода засегнатата
зона и потърсете медицинска помощ.

ВНИМАНИЕ: Батерията може да породи опасност от токов удар и силен ток при късо съединение. При работа с батерии трябва да
се спазват следните предпазни мерки:
• Свалете часовници, пръстени и други метални предмети.
• Използвайте инструменти с изолирани дръжки.
• Носете гумени ръкавици и ботуши.
• Не поставяйте инструменти или метални части върху батериите.
• Изключете източника на зареждане, преди да свържете или откачите полюсите на батериите.
• Проверете дали батерията е заземена по невнимание. В случай, че е заземена по невнимание, откачете източника на заземяването.
Контактът с която и да е част на заземена батерия може да доведе до токов удар. Вероятността за подобен удар ще бъде намалена,
ако заземителите са свалени по време на монтаж и поддръжка (приложимо за UPS устройство и захранване с външна батерия,
които нямат заземена захранваща верига).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Обслужване на UPS устройството
Това UPS устройство използва компоненти, които са опасни за околната среда (електронни платки, електронни компоненти).
Свалените компоненти трябва да бъдат отнесени в специализирани центрове за събиране и унищожаване.

Бележка за потребителите от Европейския съюз: Унищожаване на стари уреди
Този продукт е доставен от производител, който е отговорен към околната среда, и който спазва изискванията на Директива 2002/96/EO
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът за кофа за боклук е поставен върху този продукт, за да
ви насърчи да го рециклирате, ако е възможно. Бъдете отговорни към околната среда и рециклирайте този продукт в края на живота му
в център за рециклиране. Не изхвърляйте този продукт като несортиран битов отпадък. Следвайте местните наредби за битови
отпадъци за правилното изхвърляне с цел намаляване на ефекта на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху
околната среда (ОЕЕО).
За информация относно бракуването на това оборудване посетете www.VertivCo.com или се обърнете към нашия отдел за глобална
техническа поддръжка.
• Безплатен телефонен номер: 00 80011554499
• Платен телефонен номер в Италия: +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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© 2019 Vertiv Co. Всички права запазени. Vertiv и логото на Vertiv са търговски марки или регистрирани търговски марки на Vertiv Co. Всички други споменати наименования и логотипи
са търговски наименования, търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. Въпреки че са взети всички предпазни мерки, за да се гарантира точността
и пълнотата на този документ, Vertiv Co. не поема отговорност и не носи отговорност за щети в резултат на използването на тази информация или за грешки и пропуски. Спецификациите
подлежат на промяна без предупреждение.
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