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Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.avocent.com/manuals  
για λήψη του εγχειριδίου χειρισμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Για επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Avocent: Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.avocent.com  590-1278-527A
Οι επωνυμίες Emerson και Emerson Network Power και το λογότυπο Emerson Network Power είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Emerson Electric Co. Η επωνυμία Avocent και το λογότυπο Avocent είναι εμπορικά 
σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Avocent Corporation. Όλα τα λοιπά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Το έγγραφο αυτό μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές και/ή αποκλειστικές πληροφορίες της Avocent 
Corporation, και η λήψη ή κατοχή του δεν μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα για αναπαραγωγή, αποκάλυψη του περιεχομένου του ή κατασκευή ή πώληση οποιουδήποτε στοιχείου που ενδέχεται να περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. 
Η αναπαραγωγή, αποκάλυψη ή χρήση χωρίς ρητή εξουσιοδότηση από την Avocent Corporation απαγορεύεται αυστηρά. ©2015 Avocent Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
•	 Μόνο για χρήση σε στεγνό και χωρίς λάδια εσωτερικό περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο μετασχηματιστής ρεύματος περιέχει 
ρευματοφόρα εξαρτήματα.

•	 Μέσα στο μετασχηματιστή ρεύματος δεν υπάρχουν εξαρτήματα που 
επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Μην αποσυναρμολογείτε και 
μην επιχειρείτε την επισκευή των δομοστοιχείων.

•	 Εισαγάγετε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε γειωμένη πρίζα κοντά στο 
δομοστοιχείο που δέχεται το ρεύμα.

•	 Να αντικαθιστάτε τον ελαττωματικό μετασχηματιστή ρεύματος μόνο 
με μετασχηματιστή ρεύματος, ο τύπος του οποίου έχει εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή – βλ. Οδηγός άμεσης εγκατάστασης ή/και προδιαγραφές 
προϊόντος.

•	 Μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή ρεύματος εάν το περίβλημα του 
μετασχηματιστή έχει υποστεί ζημιά, φέρει ρωγμές ή έχει σπάσει ή εάν 
υποψιάζεστε ότι δεν λειτουργεί σωστά.

•	 Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε μόνοι σας τη μονάδα.

•	 Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε επικίνδυνα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα 
ή δίπλα σε πολύ εύφλεκτα υλικά.

•	 Εάν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα με τη μονάδα, φροντίστε τα συνολικά 
αμπέρ των συσκευών που συνδέονται με την μπαλαντέζα να μην 
υπερβαίνουν τα ονομαστικά αμπέρ της μπαλαντέζας. Ακόμα, φροντίστε 
τα ολικά ονομαστικά αμπέρ όλων των συσκευών που συνδέονται στην 
επίτοιχη πρίζα να μην υπερβαίνουν την ονομαστική τιμή αμπέρ της 
πρίζας.

•	 Κατά τη λειτουργία, ο μετασχηματιστής ρεύματος ενδέχεται να ζεσταίνεται 
– γι' αυτό μην τον τοποθετείτε σε κλειστό χώρο χωρίς αερισμό.

Avocent® LongViewTM High Performance 
KVM Extender System ΜΟΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
•	 Μην το χρησιμοποιείτε για συνδέσεις μεταξύ κτιρίων.

•	 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια διασύνδεσης στρεπτού ζεύγους έχουν 
τοποθετηθεί σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για 
τις καλωδιώσεις.

•	 Μη συνδέετε διασυνδέσεις ζεύξης CAT x (με ακροδέκτες τύπου RJ-45) 
σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό, ιδιαίτερα εξοπλισμό δικτύου ή 
τηλεπικοινωνιών.

•	 Οι μονάδες δεν παρέχουν απομόνωση από τη γη και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί απομόνωση 
από τη γη ή γαλβανική απομόνωση. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο στρεπτού ζεύγους κατηγορίας 
5 (ή ανώτερο) για τη σύνδεση των μονάδων, για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπής ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων 
και το επαρκώς υψηλό επίπεδο ατρωσίας έναντι ηλεκτρομαγνητικών 
διαταραχών. Όλα τα λοιπά καλώδια διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται με 
αυτό τον εξοπλισμό πρέπει να είναι θωρακισμένα ώστε να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπής ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων 
και το επαρκώς υψηλό επίπεδο ατρωσίας έναντι ηλεκτρομαγνητικών 
διαταραχών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ FCC (ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ)
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων και εάν δεν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί σωστά, 
δηλαδή σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Έχει δοκιμαστεί 
και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για υπολογιστική συσκευή 
Κατηγορίας A, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπομέρους J του 
Τμήματος 15 των Κανονισμών FCC, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για την 
παροχή εύλογης προστασίας έναντι παρεμβολών αυτού του είδους, όταν 
ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η λειτουργία 
αυτού του εξοπλισμού σε οικιακή περιοχή μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει, με δική 
του δαπάνη, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της 
παρεμβολής. Αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της μονάδας οι οποίες δεν 
έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή, ενδέχεται να ακυρώσουν την 
εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

ΔΗΛΩΣΗ RFI ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΝΑΔΑ
Αυτός ο εξοπλισμός δεν υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας A για εκπομπές 
θορύβου από ψηφιακές συσκευές, όπως ορίζεται στους κανονισμούς 
ραδιοπαρεμβολών του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά.

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A 
prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le 
ministère des Communications du Canada.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΗΜΣ 2004/108/EΚ
Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται 
με τα όρια για υπολογιστική συσκευή Κατηγορίας A, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ55022. Τα όρια αυτά 
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς 
παρεμβολές. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί 
να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές 
παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν επιβλαβείς παρεμβολές σε 
κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί 
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Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.avocent.com/manuals  
για λήψη του εγχειριδίου χειρισμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Για επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Avocent: Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.avocent.com  590-1278-527A
Οι επωνυμίες Emerson και Emerson Network Power και το λογότυπο Emerson Network Power είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Emerson Electric Co. Η επωνυμία Avocent και το λογότυπο Avocent είναι εμπορικά 
σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Avocent Corporation. Όλα τα λοιπά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Το έγγραφο αυτό μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές και/ή αποκλειστικές πληροφορίες της Avocent 
Corporation, και η λήψη ή κατοχή του δεν μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα για αναπαραγωγή, αποκάλυψη του περιεχομένου του ή κατασκευή ή πώληση οποιουδήποτε στοιχείου που ενδέχεται να περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. 
Η αναπαραγωγή, αποκάλυψη ή χρήση χωρίς ρητή εξουσιοδότηση από την Avocent Corporation απαγορεύεται αυστηρά. ©2015 Avocent Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1/3 U (1,5 cm)

Χώρος για ψύξη

πράγματι παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, 
πράγμα που μπορεί να προσδιοριστεί με το άναμμα και σβήσιμο του 
εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να διορθώσει την παρεμβολή 
λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα: (α) Αλλαγή 
προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης, (β) Αύξηση του 
διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη, (γ) Σύνδεση του 
εξοπλισμού σε πρίζα ή σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
συνδέεται ο δέκτης, (δ) Επικοινωνία με τον προμηθευτή ή έμπειρο τεχνικό 
ραδιοφωνίας / τηλεόρασης για λήψη βοήθειας.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK)
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε ικρίωμα εξοπλισμού, ισχύουν οι 
ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφαλή εγκατάσταση και χρήση αυτού 
του προϊόντος:

•	 Αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος: Εάν εγκατασταθεί σε 
κλειστό συγκρότημα ικριώματος, η θερμοκρασία λειτουργίας του 
περιβάλλοντος του ικριώματος μπορεί να είναι υψηλότερη από τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προσέξτε να μην υπερβείτε τη μέγιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας για αυτό το προϊόν. 

•	 Μειωμένη ροή αέρα: Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε ικρίωμα πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να μην διακυβεύεται η ποσότητα ροής του αέρα 
που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

•	 Μηχανική φόρτιση: Η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε ικρίωμα πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να μην προκαλείται επικίνδυνη κατάσταση λόγω 
ανομοιόμορφης μηχανικής φόρτισης.

•	 Υπερφόρτωση κυκλώματος: Πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύνδεση του 
εξοπλισμού στο κύκλωμα τροφοδοσίας και η επίδραση που μπορεί να 
έχει η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων στην προστασία από υπέρταση 
και στα καλώδια τροφοδοσίας. Λάβετε υπόψη τις μέγιστες ονομαστικές 
τιμές ρεύματος στην πινακίδα του εξοπλισμού.

•	 Αξιόπιστη γείωση: Πρέπει να διατηρείται η αξιόπιστη γείωση του 
τοποθετημένου σε ικρίωμα εξοπλισμού. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
στις συνδέσεις τροφοδοσίας που είναι διαφορετικές από τις άμεσες 
συνδέσεις στο κύκλωμα διακλάδωσης (για παράδειγμα, στη χρήση 
πολύπριζων).

Avocent® HMX High Performance KVM Extender 
System ΜΟΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΦΗΣΤΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ 
ΑΕΡΑ 
ΜΟΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ EXTENDER - Οι μονάδες επέκτασης 
extender και τα τροφοδοτικά τους παράγουν θερμότητα όταν είναι σε 
λειτουργία και γίνονται ζεστά στην αφή. Μην τα τοποθετείτε σε θέσεις 
όπου είναι αδύνατη η κυκλοφορία του αέρα για την ψύξη του εξοπλισμού. 
Κατά την τοποθέτηση μονάδων σε πλαίσιο ικριώματος, αφήστε χώρο 
1/3 U (1,5 cm) ανάμεσα στις σειρές των συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λειτουργείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος που υπερβαίνει τους 40 OC. Μην τοποθετείτε 
τα προϊόντα σε επαφή με εξοπλισμό του οποίου η επιφανειακή 
θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 OC.

Avocent® HMX Advanced Manager Server ΜΟΝΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου, η οποία πρέπει 
να απορρίπτεται με το σωστό τρόπο.

Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από άλλη που δεν 
είναι του σωστού τύπου.

•	 Εάν απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου, πρέπει να 
επιστρέψετε το προϊόν στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Avocent. Η 
μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη 
της Avocent.

•	 Εφόσον λήξει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η μπαταρία 
λιθίου πρέπει να αφαιρεθεί, στα πλαίσια της διαδικασίας θέσης εκτός 
λειτουργίας, και να ανακυκλωθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς που ορίζουν οι αρχές της περιοχής σας. Υποδείξεις σχετικά 
με την αφαίρεση της μπαταρίας παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, από την 
Avocent.


