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Radiofrequentie-energie
Bij deze apparatuur moeten afgeschermde kabels worden gebruikt om te voldoen aan alle regelgeving betreff ende radiofrequentie-
energie en om een immuniteitsniveau te realiseren dat voldoende bescherming biedt tegen elektromagnetische storingen.

FCC-verklaring van overeenstemming (Verenigde Staten)
Deze apparatuur produceert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitzenden. Indien deze apparatuur niet 
wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant kan deze schadelijke storing van 
radiocommunicatie veroorzaken. De apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor klasse A-apparatuur conform de 
specificaties in subsectie J van deel 15 van de FCC-regels, die zijn opgesteld om redelijke bescherming tegen dergelijke storing 
te bieden als de apparatuur wordt bediend in een commerciële omgeving. Het gebruik van deze apparatuur in een woongebied 
kan storing veroorzaken, in welk geval de gebruiker dit probleem voor eigen rekening dient te corrigeren. Wijzigingen of 
aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de gebruiker het recht ontzeggen om het 
apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie waaraan het wordt 
blootgesteld opnemen, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

RFI-verklaring Canadees Department of Communications

Europese Unie
Dit apparaat voldoet aan:
RoHS-richtlijn 2011/65/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU 

WAARSCHUWING: Dit apparaat voldoet aan klasse A van EN55032. In een woonomgeving kan dit apparaat radiostoring 
veroorzaken.

Veiligheidsoverwegingen voor rekmontage
Als het product in een rek wordt gemonteerd, gelden de volgende overwegingen voor een veilige installatie en een veilig 
gebruik van het product:

• Verhoogde omgevingstemperatuur: Bij installatie in een gesloten rek kan de bedrijfstemperatuur in het rek hoger zijn dan de 
kamertemperatuur. Let erop dat de gespecificeerde maximale bedrijfstemperatuur van het product niet wordt overschreden. 

• Verminderde luchtdoorstroming: De installatie van de apparatuur in een rek dient zo te geschieden dat er voldoende 
luchtdoorstroming is om een veilige werking van de apparatuur te waarborgen.

• Mechanische belasting: De montage van de apparatuur in een rek dient zo te geschieden dat er geen gevaarlijke situatie 
kan ontstaan als gevolg van ongelijke mechanische belasting.

• Overbelasting van het circuit: Bij het aansluiten van de apparatuur op het voedingscircuit dient u in overweging te nemen 
welke gevolgen overbelasting van het circuit zou kunnen hebben voor de overstroombeveiliging en de voedingsbekabeling. 
Let op de maximale stroombelasting op het naamplaatje van de apparatuur.

• Betrouwbare aarding: Er moet voor betrouwbare aarding van de in het rek gemonteerde apparatuur worden gezorgd. Let 
vooral op voedingsaansluitingen die geen rechtstreekse aansluitingen op het aftakcircuit zijn (bijvoorbeeld spanningsrails).

Algemene veiligheidsinformatie en -instructies
• Alleen geschikt voor binnengebruik in een droge en olievrije omgeving.

WAARSCHUWING: De stroomadapter bevat onderdelen die onder stroom staan.

• De stroomadapter bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Probeer de modules niet 
zelf uit elkaar te halen of te repareren.

• Sluit de stroomadapter aan op een geaard stopcontact dat zich dicht bij de module bevindt die wordt gevoed door de adapter.

• Vervang een defecte stroomadapter alleen door een type dat door de fabrikant is goedgekeurd. Raadpleeg de Handleiding 
voor snelle installatie en/of productspecificaties.
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• Gebruik de stroomadapter niet wanneer de behuizing beschadigd is, barsten vertoont of defect is, of wanneer u vermoedt 
dat de stroomadapter niet goed werkt.

• Probeer het product niet zelf te repareren.
• Niet geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen of omgevingen met explosiegevaar, of naast licht ontvlambare 

materialen.
• Wanneer u bij de toestellen gebruikmaakt van een verlengsnoer, mag het totale ampèrage van alle aangesloten apparaten 

niet hoger zijn dan het maximale ampèrage voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat de totale stroombelasting in 
ampère van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact het maximale ampèrage voor het stopcontact niet 
overschrijdt.

• De stroomadapter kan warm worden tijdens gebruik. Plaats de stroomadapter niet in een afgesloten ruimte zonder ventilatie.

ENKEL hoogwaardig VERTIV™ Avocent® HMX KVM Extender-systeem

BELANGRIJK: Laat ruimte vrij voor luchtdoorstroming. 
ALLEEN EXTENDERS - De extenders en de bijbehorende voedingen genereren warmte als ze gebruikt worden en voelen warm 
aan. Plaats ze niet op locaties waar geen luchtdoorstroming mogelijk is om de apparatuur af te koelen. Laat bij het monteren 
van de eenheden in een rek een ruimte van 1,5 cm tussen de rijen apparaten.

 

OPMERKING: Gebruik de apparatuur niet in een omgeving waar de kamertemperatuur hoger is dan 40 ˚C. Plaats de producten 
niet op apparatuur waarvan het oppervlak warmer is dan 40 ˚C.

Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager-softwareserver en
ALLEEN hoogwaardige Vertiv™ Avocent® HMX6500 KVM-ontvanger

Lithiumbatterij
PAS OP: Dit product bevat een lithiumbatterij die op de juiste manier verwijderd moet worden. Als de batterij door een verkeerd 
batterijtype wordt vervangen ontstaat explosiegevaar.

• Als de lithiumbatterij vervangen moet worden, moet u het product terugsturen naar de dichtstbijzijnde Vertiv-dealer. 
De batterij moet vervangen worden door een goedgekeurde Vertiv -dealer.

• Als het product het einde van de levensduur heeft bereikt, moet de lithiumbatterij vervangen worden als onderdeel van het 
ontmantelingsproces en gerecycled worden in overeenstemming met de regelgeving van uw lokale overheid. Als u advies 
nodig hebt over het verwijderen van de batterij kunt u contact opnemen met Vertiv.

ENKEL hoogwaardig VERTIV™ Avocent® LongView™ KVM Extender-systeem

Veiligheidsinformatie en -instructies
• Gebruik dit product niet om een verbinding te maken tussen twee gebouwen.
• Zorg ervoor dat alle twisted pair verbindingskabels geïnstalleerd worden in overeenstemming met alle regelgeving 

betreffende bedrading.
• Verbind CATx linkinterfaces (RJ45-connectoren) niet met andere apparatuur, in het bijzonder netwerkapparaten of 

apparaten voor telecommunicatie.
• De eenheden hebben geen grondisolatie en mogen niet gebruikt worden voor toepassingen die grondisolatie of 

galvanische isolatie vereisen.

1,5 cm
Ruimte voor koeling

NET  SER  AUD  USB  DVI  PWR

Hoogwaardige KVM

NET  SER  AUD  USB  DVI  PWR

Hoogwaardige KVM
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Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information. 

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo. 

Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes 
concernant la sécurité.

Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza. 

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante. 

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.

请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。

Gå ind på http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger. 

Ga naar http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie. 

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę 
http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной 
информации о безопасности.

Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 
webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας.

Apsilankykite svetainėje http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besök http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.



Ga naar www.Vertiv.com om contact op te nemen met de technische ondersteuning.
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