BIZTONSÁGI ÉS
SZABÁLYOZÁSMEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZATOK
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS UTASÍTÁSOK
Biztonsági jelzések
Az alábbi jelzések közül egy vagy több szerepelhet a termékdokumentációban és/vagy a terméken.
FIGYELMEZTETÉS: A felület forró lehet. Ne érjen hozzá.

Biztonsági óvintézkedések
• A termék burkolata alatt nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ne nyissa ki vagy ne távolítsa el a termék
burkolatát.
• A maximális üzemi hőmérséklet 70 °C. Tajvanon a maximális üzemi hőmérséklet 65 °C. Minden -400 végződésű
termékváltozat maximális üzemi hőmérséklete 60 °C.
• Ha a termék belső modemmel rendelkezik (amit a „modem” feliratú csatlakozó jelez), a tűzveszély csökkentése
érdekében használjon 0,4 mm átmérőjű (AWG26) vagy nagyobb, UL tanúsítvánnyal rendelkező vagy CSA által tanúsított
telefonvezetéket, például 0,5 mm átmérőjűt (AWG24).
VIGYÁZAT: A készülékben van egy belső elem, amely a valós idejű órát látja el. Ez az elem nem cserélhető a helyszínen,
felhasználók ne kíséreljék meg a cserét. Ha a valós idejű óra meghibásodik, és vélhetően az elem okozza a hibát, látogasson el a
http://www.VertivCo.com webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.
FIGYELMEZTETÉS: Csak szervizszakemberek számára: ha az elemet nem megfelelő típusúra cserélik, az robbanásveszélyt idéz
elő. A használt elemek ártalmatlanítását a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.
• A terméket csak korlátozott hozzáféréssel védett helyen szabad üzembe helyezni (külön gépház, gépterem vagy hasonló).

A rackszekrényes elhelyezés biztonsági előírásai

Ha a terméket rackszekrénybe szerelik be, akkor a termék biztonságos beszereléséhez és használatához az alábbi előírásokat kell
betartani:
• Magasabb környezeti hőmérséklet: Zárt rackszekrénybe szerelés esetén a szekrény belsejének üzemi hőmérséklete
magasabb lehet, mint a helyiség környezeti hőmérséklete. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a berendezés névleges maximális
üzemi hőmérsékletét. A névleges maximális üzemi hőmérséklet a termék teljes felhasználói kézikönyvének műszaki
adatokat leíró részében található, lásd: http://www.VertivCo.com.
• Korlátozott levegőáramlás: A rackszekrénybe történő beszerelést úgy kell végezni, hogy a berendezés biztonságos
működéséhez szükséges légáramlást semmi ne akadályozza.
• Mechanikai terhelés: A berendezés rackszekrénybe történő beszerelését úgy kell végezni, hogy az egyenetlen mechanikai
terhelés következtében ne lépjen fel veszélyes állapot.
• Áramkör-túlterhelés: A berendezés tápfeszültségének bekötésekor vegye ﬁgyelembe, hogy az áramkörök túlterhelése
hatással lehet a túlfeszültség elleni védelemre és a tápvezetékekre. Ügyeljen a berendezés adattábláján található maximális
névleges áramra.
• Megbízható földelés: Gondoskodni kell a rackszekrénybe szerelt berendezés megbízható földeléséről. Fordítson különös
ﬁgyelmet arra, hogy a tápkábeleket ne közvetlenül mellékáramkörre csatlakoztassa (például elosztó használatával).
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EMI-NYILATKOZATOK
Európai Unió
FIGYELMEZTETÉS: Jelen termék „A” osztályú termék. Háztartási környezetben a termék rádióhullámú interferenciát okozhat.
Ilyen esetben előfordulhat, hogy a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő lépéseket.

Amerikai Egyesült Államok
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.

Japán

Korea

Tajvan

Kanada
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)

TOVÁBBI TANÚSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
A termék tanúsítványai az alábbi egy vagy több megnevezés alatt szerezhetők be: CMN (a tanúsítvány modellszáma), MPN
(a gyártó cikkszáma) vagy a modell kereskedelmi elnevezése. A tanúsítványi jelentésekben és/vagy tanúsítványokban megjelölt
megnevezés a termékhez mellékelt címkére van nyomtatva. CMN: 1117-001
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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 เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ
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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