SIKKERHEDS- OG LOVMÆSSIGE
ERKLÆRINGER
SIKKERHEDSOPLYSNINGER OG -ANVISNINGER
Sikkerhedssymboler
Et eller flere af de følgende symboler kan være indeholdt i produktdokumentationen og/eller på produktet.
Anvisninger: Dette symbol skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige anvisninger i drift og vedligeholdelse
(service) i produktets brugervejledning.
Farlig elektrisk spænding: Dette symbol skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret, farlig elektrisk spænding
inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig kraftig til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Strøm Til: Dette symbol angiver, at hovedafbryderen er i positionen Til.
Strøm Fra: Dette symbol angiver, at hovedafbryderen er i positionen Fra.
Terminal til beskyttelsesjord: Dette symbol angiver en terminal, der skal jordforbindes, inden der foretages andre
tilslutninger på udstyret.
Flere AC-strømkilder: Dette symbol angiver, at produktet kan være koblet til flere end én AC-strømkilde.
Flere DC-strømkilder: Dette symbol angiver, at produktet kan være koblet til flere end én DC-strømkilde.

Sikkerhedsforanstaltninger (AC- og DC-drevne modeller)
ADVARSEL: For at undgå fare for potentielt dødeligt stød og eventuel beskadigelse af udstyr bedes du overholde følgende
forholdsregler.
• Dette produkt har ingen dele inden i produktets indkapsling, der kan serviceres af brugeren Produktets dæksel må ikke
åbnes eller fjernes.
• Hvis produktet har et internt modem, som angivet af en konnektorport mærket “modem”, skal du for at reducere
brandfaren udelukkende bruge UL-godkendt eller CSA-certificeret 0,13 mm2 telekommunikationskabel eller større
(for eksempel 0,21 mm2).
FORSIGTIG: Apparatet indeholder et internt batteri, der bruges til realtidsuret. Batteriet kan ikke udskiftes på brugsstedet, og
brugeren må ikke forsøge at udskifte det. Hvis der opstår fejl med realtidsuret, og batteriet mistænkes at være årsagen, kan du
besøge http://www.VertivCo.com eller kontakte teknisk support.
ADVARSEL: Kun for serviceteknikere - Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brugte batterier
skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.
Dette produkt er til anvendelse sammen med andre produkter, der er anført som godkendt It-udstyr (I.T.E.) på et statsgodkendt
testlaborie (NRTL), som for eksempel U.L., ETL eller CSA.
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Sikkerhedsforanstaltninger (AC-drevne modeller)
• Afbryd strømmen fra produktet ved at trække strømkablet ud af enten stikkontakten eller produktet. AC-porten er
hovedafbryderen til frakobling af strøm til dette produkt. For produkter med flere end én AC-port skal alle strømkabler frakobles
for at afbryde strømmen fuldstændigt.
• Jordbenet må ikke fjernes. Jordbenet er en vigtig sikkerhedsanordning.
• Sæt strømkablet i en jordet stikkontakt, der altid er nem at komme til.

Sikkerhedsforanstaltninger (DC-drevne modeller)
• DC-drevne modeller skal installeres med en fejlstrømsafbryder eller sikring på maksimalt 20 A, der bliver leveret som en
del af bygningsinstallationen.
• DC-drevne modeller er kun beregnet til at blive installeret på steder med begrænset adgang (dedikerede teknikrum,
-skabe og lignende) i henhold til artikel 110-18, 110-26 og 110-27 i 1999-udgaven af National Electrical Code, ANSI/NFPA
701. Brug kabel på 0,75 mm2 eller derover til at koble den DC-konfigurerede enhed til de centrale DC-strømsystemer.
Installer den krævede dobbeltpolede, enkelt-kast, DC-nominelle UL-godkendte fejlstrømsafbryder eller sikring
på maksimalt 20 A mellem strømkilden og konsolsystemets DC-version. Minimum afbryderkapacitet: 2 A. Krævet
ledningsdimension: 1 mm2 eller større.
• Afbryd alle terminaler/kabler fra hver strømkilde eller fra hver strømindgangs skrueterminal på produktet for at afbryde
strømmen fuldstændigt på produkter med flere end én DC-strømkilde.
• Fejlstrømsafbryderen i bygningen skal bruges som den overordnede afbryderanordning, og den bliver leveret som en del af
bygningsinstallationen.

Sikkerhedshensyn ved rack-montering
Hvis dette produkt bliver monteret i et udstyrs-rack, skal følgende sikkerhedshensyn gælde for sikker installation og anvendelse
af produktet:
• Høj omgivelsestemperatur: Hvis produktet bliver installeret i en lukket rack-montage, kan rack'ets driftstemperatur blive
højere end rumtemperaturen. Udvis forsigtighed, og overskrid ikke den nominelle maksimale driftstemperatur for produktet.
Den nominelle maksimale driftstemperatur er angivet i afsnittet med tekniske specifikationer i den komplette brugermanual
til dette produkt, der kan findes på http://www.VertivCo.com.
• Reduceret ventilation: Installation af udstyret i et rack skal udføres på en måde, at den krævede ventilation for sikker drift
af udstyret ikke bliver kompromitteret.
• Mekanisk belastning: Montering af udstyret i et rack skal udføres på en måde, så der ikke opstår en farlig situation på
grund af ulige mekanisk belastning.
• Overbelastning af kredsløb: Man skal være opmærksom på udstyrets forbindelse til forsyningskredsløbet og den effekt, en
overbelastning af kredsløb kan have på overstrømsbeskyttelse og forsyningskabler. Der henvises til udstyrets mærkeplade,
hvor nominel maksimal strøm er anført.
• Pålidelig jordforbindelse: Der skal etableres pålidelig jordforbindelse af rack-monteret udstyr. Vær særlig opmærksom på
forsyningsforbindelser og andet, der har direkte forbindelser til grenkredsløb (brug for eksempel strømskinner).
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EMI-ERKLÆRING
Produkter, der er certificeret med hensyn til EMC i de angivne lande, vil have den påkrævede mærkning eller erklæring på
mærkepladen. Den gældende erklæring for det pågældende land er anført herunder.

EU
ADVARSEL: Dette er et klasse-A-produkt. I beboelsesmiljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i så fald kan
brugeren være forpligtet til at træffe passende foranstaltninger.

USA
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void
the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required
to correct the interference at his/her own expense.

Japan

Korea

Taiwan

Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM CERTIFICERING

Certificeringer for dette produkt er indhentet under en eller flere af følgende betegnelser: CMN (certificeringens
modelnummer), MPN (producentens varenummer) eller modelbetegnelse på salgsniveau. Den betegnelse, der er henvist til
i certificeringsrapporter og/eller certifikater, er trykt på mærkaten på dette produkt.
CMN: 1115-001, CMN: 1116-001, CMN: 1118-001,
CMN: 1119-001, CMN: 1120-001 og CMN: 1121-001
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A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo webcímre.
Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Acesse http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obter informações importantes de segurança.
Apsilankykite svetainėje http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.
Besök http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.
Besøk http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.
Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Gå ind på http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger.
Ga naar http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie.
Kunjungi http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo untuk informasi keselamatan penting.
Please visit http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
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 de seguridad importante.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Моля, посетете http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
Посетите страницу http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.
โปรดไปที่ http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สําคัญ
请访问 http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。
如需重要安全資訊，請造訪：http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo。
安全に関する重要な情報については、Webサイト
（http://www.VertivCo.com）のComplianceRegulatoryInfo でご確認ください。
중요한 안전 관련 정보는 http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo 를 방문하십시오.
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