ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμβολα ασφαλείας
Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας ή/και επάνω στο προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επιφάνεια μπορεί να είναι καυτή. Μην αγγίζετε.

Προφυλάξεις ασφαλείας
• Αυτό το προϊόν δεν περιέχει στο εσωτερικό του εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε το
κάλυμμα του προϊόντος.
• Το άνω όριο θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 70 °C. Για την Ταϊβάν, το άνω όριο θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 65 °C. Για όλα τα SKU
προϊόντος που καταλήγουν σε επίθημα -400, το άνω όριο θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 60 °C.
• Εάν το προϊόν διαθέτει εσωτερικό modem, όπως υποδεικνύεται από μια θύρα σύνδεσης με την ένδειξη «modem», μειώστε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς με τη χρήση μόνο καλωδίου τηλεπικοινωνιών μεγέθους 26 AWG ή μεγαλύτερου, προδιαγραφών UL ή με πιστοποίηση CSA
(όπως για παράδειγμα 24 AWG).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή περιέχει εσωτερική μπαταρία η οποία χρησιμοποιείται για το ρολόι πραγματικού χρόνου. Η μπαταρία αυτή δεν είναι ένα
εξάρτημα το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί στο πεδίο και η αντικατάστασή της δεν πρέπει να επιχειρηθεί από το χρήστη. Εάν παρουσιαστούν
σφάλματα στο ρολόι πραγματικού χρόνου και υποψιάζεστε την μπαταρία, επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.VertivCo.com ή επικοινωνήστε
με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο για το προσωπικό του σέρβις - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία λανθασμένου
τύπου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για εγκατάσταση σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση (ειδικές αίθουσες εξοπλισμού, ερμάρια
εξοπλισμού ή παρόμοιοι χώροι).

Ζητήματα ασφαλείας όσον αφορά την τοποθέτηση σε ικρίωμα (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. Η μέγιστη ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας καθορίζεται στην ενότητα τεχνικών
προδιαγραφών στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης αυτού του προϊόντος, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο http://www.VertivCo.com.
• 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 με το κύκλωμα διακλάδωσης (για παράδειγμα, χρήση
πολύπριζων).
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (EMI)
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές
ραδιοκυμάτων, στην οποία περίπτωση ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

ΗΠΑ
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.

Ιαπωνία

Κορέα

Ταϊβάν

Καναδάς
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)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πιστοποιήσεις για αυτό το προϊόν λαμβάνονται υπό έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: CMN (αριθμός μοντέλου
πιστοποίησης), MPN (κωδικός είδους κατασκευαστή) ή χαρακτηρισμός μοντέλου σε επίπεδο πωλήσεων. Ο χαρακτηρισμός που αναφέρεται
στις αναφορές πιστοποίησης ή/και στα πιστοποιητικά αναγράφεται στην ετικέτα που υπάρχει σε αυτό το προϊόν. 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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