oświadczenia dotyczące
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
informacJe i instrukcJe dotyczące bezpieczeństwa
symbole bezpieczeństwa

Na produkcie mogą być stosowane poniższe symbole.
Instrukcje: Ten symbol ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji (serwisu)
zamieszczone w instrukcji obsługi produktu.
Niebezpieczne napięcie: Ten symbol ma zwrócić uwagę użytkownika na występowanie nieizolowanego niebezpiecznego
napięcia wewnątrz obudowy urządzenia, które może być wystarczająco wysokie, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem.
Włączone: Ten symbol wskazuje, że główny przełącznik zasilania jest w pozycji włączonej.
Wyłączone: Ten symbol wskazuje, że główny przełącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej.
Ochronny zacisk uziemiający: Ten symbol wskazuje zacisk, który należy połączyć z uziemieniem przed dokonaniem
jakichkolwiek innych połączeń sprzętu.

Środki bezpieczeństwa
ostrzeżenie: Aby nie dopuścić do zagrożenia potencjalnie śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym i możliwego
uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać niżej wymienionych środków ostrożności.
• Nie należy lekceważyć konieczności podłączania wtyku uziemiającego wtyczki kabla zasilania. Wtyk uziemiający pełni ważną
funkcję zabezpieczającą.
• Kabel zasilania należy podłączyć do uziemionego gniazda, które jest zawsze łatwo dostępne.
• Aby odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę z gniazda po dowolnej stronie kabla. Gniazdo zasilania prądem przemiennym jest
głównym punktem odłączania zasilania od produktu. Aby całkowicie odłączyć zasilanie od produktów wyposażonych
w więcej niż jedno gniazdo zasilania prądem przemiennym, odłącz wszystkie przewody zasilania prądem przemiennym.
• Wewnątrz obudowy tego produktu nie ma części wymagających obsługi przez użytkownika. Nie należy otwierać ani
zdejmować pokrywy produktu.
przestroGa: Urządzenie zawiera wewnętrzną baterię na potrzeby zegara czasu rzeczywistego. Bateria nie jest przeznaczona
do wymiany na miejscu i użytkownik nie powinien podejmować prób jej wymiany. W przypadku wystąpienia błędów zegara czasu
rzeczywistego lub podejrzeń co do baterii należy odwiedzić stronę http://www.VertivCo.com/support lub skontaktować się z działem
pomocy technicznej.
ostrzeżenie: Dotyczy tylko personelu serwisu — istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona na nieprawidłową.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
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Środki bezpieczeństwa dotyczące montowania w stelażu
W przypadku montowania produktu w stelażu należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia
bezpiecznej instalacji i użytkowania tego produktu:
• Podwyższona temperatura otoczenia: Temperatura pracy urządzenia zamontowanego w stelażu o konfiguracji zamkniętej może
być wyższa niż temperatura otoczenia w pomieszczeniu. Należy dopilnować, aby nie przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej
temperatury pracy tego produktu. Maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy podano w rozdziale dotyczącym danych
technicznych w pełnej wersji instrukcji obsługi produktu dostępnej pod adresem http://www.avocent.com/manuals.
• Zmniejszony przepływ powietrza: Sprzęt należy montować w stelażu tak, aby zapewnić przepływ powietrza wystarczający
do jego bezpiecznej pracy.
• Obciążenia mechaniczne: Sprzęt należy montować w stelażu tak, aby zapewnić, że nie powstanie niebezpieczeństwo
z powodu nierównomierności obciążeń mechanicznych.
• Przeciążenie obwodów: Przy podłączaniu urządzeń do obwodów zasilania należy uwzględniać możliwy wpływ przeciążeń
obwodów na zabezpieczenia nadprądowe i okablowanie zasilające. Należy brać pod uwagę maksymalny dopuszczalny prąd,
oznaczony na tabliczce znamionowej każdego urządzenia.
• Niezawodność uziemienia: Należy zapewnić niezawodne uziemienie urządzeń zamontowanych w stelażu, zwracając
szczególną uwagę na złącza zasilania inne niż bezpośrednio podłączone do obwodów instalacji głównej (np. przez
przedłużacze wielogniazdowe).

montaż ścienny lub 0u — środki bezpieczeństwa
• Montaż ścienny jest dozwolony przy użyciu opcjonalnego zestawu do montażu ściennego (sprzedawanego osobno).
W przypadku montażu ściennego bądź 0U urządzenia w stelażu należy je zamontować w taki sposób, aby jego przednia
część nie była skierowana w stronę podłogi ani sufitu.

oświadczenia emi
Unia Europejska
OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest wyrobem klasy A. W środowisku mieszkalnym może wywołać zakłócenia radiowe, a wówczas
użytkownik może być zobowiązany do podjęcia czynności zaradczych.

STANY ZJEDNOCZONE
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.
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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.

Japonia

Korea

dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów
Certyfikaty tego produktu zostały uzyskane na podstawie jednego lub większej liczby następujących oznaczeń: CMN
(Certification Model Number), MPN (Manufacturer’s Part Number) lub Sales Level Model. Oznaczenia, do których odwołują się
raporty certyfikatów i/lub certyfikaty, zostały wydrukowane na etykiecie załączonej do tego produktu.
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