GÜVENLİK VE YÖNETMELİKLER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YÖNERGELER
UYARI: Bu belgedeki tüm tedbirlere ve uyarılara uyun. Aksi halde, ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir.
KGK ve akü ile ilgili tüm servis işlemleri için, eğitimli ve yetkin bir servis personeline başvurun. Bu ürün için kendi kendinize servis
işlemi uygulamayı denemeyin. Kapağın açılması veya çıkarılması, birimin çalışmadığının görüldüğü ve giriş kablosunun elektrik
kaynağından çıkarılmış olduğu durumlarda bile sizi birimin içindeki ölümcül gerilim değerlerine maruz bırakabilir. Hiçbir zaman tek
başınıza çalışmayın.

Bu Yönergeleri Kaydedin

Bu belge, KGK’nın ve akülerin montajı ve bakımı sırasında izlenmesi gereken önemli güvenlik yönergeleri içermektedir. Söz
konusu KGK’yı monte etmeyi veya çalıştırmayı denemeden önce bu belgedeki tüm yönergeleri okuyun.

KGK GÜVENLİK NOTLARI
Bu KGK, akü takımı dışında kullanıcı tarafından servis işlemi uygulanabilecek bir parça içermemektedir. Kapağı çıkarmayın.
Kapağın çıkarılması elektrik şoku ile sonuçlanabilir ve bu durumda, tüm zımni garantiler geçersiz hale gelir. KGK’da dahili akü
bulunduğundan, KGK’nın çıkış prizleri, KGK şebeke giriş gücüne bağlı olmadığında bile aktif gerilim taşıyabilir.
KGK’yı taşımadan veya yeniden bağlamadan önce, şebeke giriş gücünün ve akünün bağlantısını kesmenin yanı sıra KGK’nın
tamamen kapandığından emin olun. Aksi halde, çıkış terminalinde aktif gerilim bulunabilir ve elektrik şoku tehlikesi ortaya çıkabilir.
Kimsenin zarar görmediğinden ve KGK’nın normal bir şekilde çalıştığından emin olmak için, KGK’nın, kullanımdan önce düzgün bir
şekilde topraklanması gerekmektedir. KGK, bir BT güç dağıtım sistemine bağlandığında, kısa devre koruması cihazının nötr hat
üzerine monte edilmesi gerekir. KGK’nın monte edildiği ve kullanıldığı ortamların şu koşulları karşılaması gerekmektedir:
• Sıcaklık: 0°C-50°C; bağıl nem oranı: %0-%95
• Doğrudan gün ışığından uzakta
• Isı kaynaklarından uzakta
• Titreşime veya şoka maruz kalmayacak sabit bir yüzeyde
• Toz ve diğer partiküllerden uzakta
• Aşındırıcı maddelerden, tuzlardan ve yanıcı gazlardan uzakta
KGK’nın hava giriş ve çıkışlarının engellenmediğinden emin olun. Uygun olmayan havalandırma koşulları KGK’nın dahili sıcaklığının
artmasına neden olarak KGK’nın ve akülerinin kullanım ömrünü kısaltabilir. Sıvıları ve diğer yabancı nesneleri KGK’dan uzakta
tutun. Yangın durumunda, alevleri söndürmek için kuru kimyevi yangın söndürücü kullanın. Sıvı yangın söndürücüler elektrik
şokuna neden olabilir. Bu KGK, yaşam destek cihazları ve belirlenen diğer kritik cihazlar ile kullanılmak için tasarlanmamıştır.
Maksimum yükler, KGK derecelendirme etiketinde gösterilen değerleri aşmamalıdır. Bu KGK, veri işleme ekipmanına yönelik
olarak tasarlanmıştır. Emin olmadığınız durumlarda bölge bayinize veya şirket temsilcisine danışın.

Elektromanyetik Uyumluluk

Bu KGK, A sınıfı bir dijital cihaz için geçerli sınırlar ile uyumludur. Bu cihazın bir yerleşim bölgesinde kullanılması, zarar verici
parazitlere neden olabilir; böyle bir durum oluşursa ortaya çıkan sorunları kullanıcının çözümlemesi gerekir. Bu KGK, 2014/30/AB
sayılı EMC Direktifi’ne ilişkin gereksinimleri ve yayımlanan teknik standartları karşılamaktadır. Uyumluluğun devam etmesi
için montajın söz konusu yönergeler uyarınca gerçekleştirilmesi ve Vertiv tarafından onaylanan aksesuarların kullanılması
gerekmektedir.
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AKÜ GÜVENLİĞİ
DİKKAT: Aküleri ateşe atmayın. Akü patlayabilir. Aküleri açmayın veya akülere zarar vermeyin. Ortaya çıkan elektrolit, cilt ve
gözler için sakıncalıdır. Elektrolitin cilt ile temas etmesi halinde, etkilenen alanı derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
DİKKAT: Aküler elektrik şoku ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Akülerle çalışırken aşağıdaki önlemlerin
alınması gerekir:
• Saat, yüzük veya diğer metal nesneleri çıkarın.
• Yalıtımlı tutamakları olan aletler kullanın.
• Lastik eldiven ve ayakkabı giyin.
• Akülerin üzerine alet veya metal parça koymayın.
• Akü terminallerini bağlamadan veya terminallerin bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
• Akünün düzgün bir şekilde topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin. Akü düzgün bir şekilde topraklanmamışsa, topraklama
kaynağını çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir kısmı ile temas edilmesi elektrik şoku ile sonuçlanabilir. Montaj
ve bakım sırasında topraklama bağlantılarının çıkarılması halinde bu tür bir elektrik şokunun yaşanma olasılığı azalacaktır
(topraklanmış bir besleme devresi bulunmayan bir KGK ve uzak akü kaynağı için geçerlidir).

ÇEVRE KORUMA BİLGİLERİ
UPS Servisi

Bu KGK’da çevreye zararlı bileşenler kullanılmaktadır (elektronik kartlar ve bileşenler). Çıkarılan bileşenlerin özel toplama ve atık
merkezlerine götürülmesi gerekir.

Avrupa Birliği’ndeki Müşterilere Yönelik Bildirim: Eski Elektrikli Aletlerin Atılması

This product has been supplied from an environmentally aware manufacturer that complies with the Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/CE. The wheelie bin symbol is placed on this product to encourage you to recycle
wherever possible. Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.
Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Follow local municipal waste ordinances for proper disposal provisions
to reduce the environmental impact of waste electrical and electronic equipment (WEEE).
For information regarding the scrapping of this equipment, please browse www.VertivCo.com or call our worldwide technical
support.
• Toll Free: 00 80011554499
• Toll Number Based in Italy: +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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