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biztonsági jelzések

Az alábbi jelzések közül egy vagy több szerepelhet a terméken.
Utasítások: Ez a jelzés a termék felhasználói kézikönyvében található fontos kezelési és karbantartási (szervizelési)
utasítások jelenlétére figyelmezteti a felhasználót.
Veszélyes feszültség: Ez a jelzés a termék burkolatán belüli, szigetelés nélküli, veszélyes, áramütés előidézéséhez
elegendő nagyságú feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót.
Bekapcsolva: Ez a jelzés a be-/kikapcsoló gomb bekapcsolt helyzetére utal.
Kikapcsolva: Ez a jelzés a be-/kikapcsoló gomb kikapcsolt helyzetére utal.
Védőföldelés-érintkező: Ez a jelzés olyan érintkezőt mutat, amelyet csatlakoztatni kell a földeléshez, mielőtt a
berendezéshez más eszközöket csatlakoztatna.

biztonsági óvintézkedések
figyelmeztetés: Az esetlegesen halálos áramütés és a berendezés lehetséges károsodásának elkerülése érdekében tartsa be
az alábbi óvintézkedéseket.
• Ne iktassa ki a tápellátás földelésének dugaszát. A földelő csatlakozó fontos biztonsági elem.
• A tápkábelt mindig könnyen hozzáférhető, földelt tápaljzatba csatlakoztassa.
• A készülék áramellátásához húzza ki a tápkábelt az elektromos tápaljzatból vagy a készülékből. A készülék áramtalanításának
fő módja a tápkábel váltakozófeszültségű bemenetből történő kihúzása. A több váltakozófeszültségű bemenettel rendelkező
készülékek esetén a teljes feszültségmentesítéshez az összes váltakozófeszültségű tápkábelt ki kell húzni.
• A termék burkolata alatt nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ne nyissa ki vagy ne távolítsa el a termék
burkolatát.
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/support 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.
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A rackszekrényes elhelyezés biztonsági utasításai
Ha a terméket rackszekrénybe szerelik be, akkor a termék biztonságos beszereléséhez és használatához az alábbi előírásokat
kell betartani:
• Magasabb környezeti hőmérséklet: Zárt szekrénybe 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.avocent.com/manuals.
• 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).

a falra vagy az 0u eszközre történő felszerelés biztonsági előírásai
• A falra történő felszerelés megengedett az opcionális, falra történő felszerelésre szolgáló készlet segítségével (külön
kapható). Ha egy rackszekrényben szereli fel a falra, vagy rögzíti az 0U eszközzel, a készüléket úgy kell felszerelni, hogy az
eleje oldalra nézzen, ne pedig a padló vagy a mennyezet felé.

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.

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.
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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.

Japán

Korea

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.
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