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pernyataan keselamatan dan 
peraturan 

infORmasi dan Petunjuk keselamatan

simbol keselamatan 
Satu atau beberapa simbol berikut mungkin disertakan dalam dokumen produk Anda dan/atau pada produk.

Petunjuk: Simbol ini dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan 
perawatan (servis) yang penting dalam manual pengguna produk. 

Tegangan Berbahaya: Simbol ini dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna tentang adanya tegangan berbahaya 
tanpa isolasi pada bagian dalam produk yang mungkin cukup besar untuk mengakibatkan risiko kejutan listrik bagi 
seseorang.

Power On: Simbol ini menunjukkan bahwa sakelar nyala/mati utama dalam posisi nyala.

Power Off : Simbol ini menunjukkan bahwa sakelar nyala/mati utama dalam posisi mati. 

Terminal Pentanahan Protektif: Simbol ini menunjukkan terminal yang harus disambungkan ke tanah sebelum 
melakukan sambungan lain ke peralatan. 

tindakan keselamatan

PeRingatan: Untuk menghindari kemungkinan bahaya sengatan yang fatal dan kemungkinan kerusakan pada peralatan, patuhi 
tindakan pencegahan berikut. 

•	 Jangan mematikan daya steker pentanahan. Steker pentanahan adalah fitur keselamatan penting.

•	 Hubungkan kabel daya ke dalam stopkontak yang ditanahkan (dibumikan) yang letaknya selalu mudah dijangkau.

•	 Putuskan daya dari produk dengan mencabut kabel daya dari stopkontak listrik atau dari produk. Saluran masuk AC adalah 
pemutusan utama untuk meniadakan daya ke produk ini. Untuk produk yang memiliki lebih dari satu saluran masuk AC, 
semua kabel saluran AC harus dilepas untuk meniadakan daya sepenuhnya.

•	 Produk ini tidak memiliki komponen bagian dalam yang bisa diservis pengguna. Jangan membuka atau melepas tutup 
produk.

PeRhatian: Alat ini menggunakan baterai internal yang digunakan untuk penunjuk waktu nyata. Baterai ini tidak bisa diganti 
langsung di lapangan, dan penggantian tidak boleh dilakukan oleh pengguna. Jika terjadi kesalahan pada penunjuk waktu nyata 
dan baterai diduga sebagai penyebabnya, kunjungi http://www.VertivCo.com atau hubungi Dukungan Teknis.

PeRingatan: Hanya untuk Personel Servis - Baterai berisiko meledak jika diganti dengan jenis baterai yang salah. Buang baterai 
bekas sesuai petunjuk pabrikan.
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Petunjuk keselamatan Pemasangan Rak
Jika produk ini dipasang di rak peralatan, pertimbangkanlah beberapa hal berikut agar produk ini terpasang dan digunakan 
secara aman:

•	 Suhu Sekitar yang Tinggi: Jika dipasang pada rakitan rak tertutup, suhu operasi lingkungan rak mungkin lebih tinggi 
daripada suhu ruang sekitar. Berhati-hatilah agar tidak melampaui suhu operasi terukur maksimal untuk produk ini. Suhu 
operasi terukur maksimal disebutkan di bagian spesifikasi teknis dalam manual pengguna lengkap untuk produk ini yang 
tersedia di http://www.avocent.com/manuals.

•	 Aliran Udara Berkurang: Pemasangan peralatan pada rak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah aliran udara 
yang diperlukan agar operasi peralatan aman tidak dikorbankan.

•	 Beban Mekanis: Pemasangan peralatan pada rak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak muncul kondisi berbahaya 
akibat beban mekanis yang tidak merata.

•	 Beban Berlebih di Sirkuit: Pertimbangkan sambungan peralatan ke sirkuit suplai dan pengaruh beban berlebih di sirkuit 
pada perlindungan arus berlebih dan kabel suplai. Pertimbangkan rating pelat nama peralatan untuk arus maksimal.

•	 Pentanahan yang Andal: Pentanahan yang andal dari peralatan yang dipasang di rak harus dipertahankan. Perhatikan 
terutama sambungan suplai selain sambungan langsung ke sirkuit cabang (misalnya, penggunaan strip daya).

PeRtimbangan keselamatan Pemasangan di dinding dan 0u
•	 Pemasangan di dinding diperbolehkan dengan kit pemasangan dinding opsional (dijual terisah). Jika memasang di 

dinding atau 0U pada rak peralatan, alat ini harus dipasang sehingga bagian depannya menghadap ke samping dan tidak 
menghadap ke lantai atau langit-langit. 

PeRnyataan emi

uni eropa

WaRning: This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user 
may be required to take adequate measures.

as

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.

jepang

korea

infORmasi seRtifikasi tambahan
Sertifikasi untuk produk ini diperoleh berdasarkan satu atau beberapa penetapan berikut: Penetapan CMN (Nomor Model 
Sertifikasi), MPN (Nomor Komponen Pabrikan), atau Model Level Penjualan. Penetapan yang dirujuk dalam laporan sertifikasi 
dan/atau sertifikasi dicetak pada label yang ditempel pada produk ini. 
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