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bezpečnostné a regulačné 
vyhlásenia 

Bezpečnostné informácie a pokyny

Bezpečnostné symboly 
Na výrobku sa môže nachádzať jeden alebo viacero z nasledujúcich symbolov.

Pokyny: Tento symbol má upozorniť používateľa na výskyt dôležitých pokynov pre obsluhu a údržbu (servis) 
v používateľskej príručke k výrobku. 

Nebezpečné napätie: Tento symbol má upozorniť používateľa na prítomnosť nebezpečného neizolovaného napätia 
v obale výrobku, ktorého intenzita môže predstavovať riziko zásahu osôb elektrickým prúdom.

Zapnuté: Tento symbol označuje, že hlavný prepínač zapnutia/vypnutia je v zapnutej polohe.

Vypnuté: Tento symbol označuje, že hlavný prepínač zapnutia/vypnutia je vo vypnutej polohe. 

Ochranná uzemňujúca svorka: Tento symbol označuje svorku, ktorá musí byť pripojená k uzemneniu, a to pred 
pripojením ostatných prípojok k zariadeniu. 

Bezpečnostné opatrenia

výstraha: Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli potenciálne smrteľnému nebezpečenstvu 
a možnému poškodeniu zariadenia. 

•	 Nevypínajte zásuvku uzemnenia napájania. Uzemňujúca zásuvka je dôležitý bezpečnostný prvok.

•	 Napájací kábel zapájajte do uzemnenej zásuvky, ktorá je vždy ľahko dostupná.

•	 Napájanie výrobku odpájajte tak, že odpojíte napájací kábel od elektrickej zásuvky alebo od výrobku. Hlavným miestom 
odpojenia napájania tohto výrobku je prívod striedavého prúdu. Výrobky, ktoré majú viac ako jeden prívod striedavého 
prúdu, musia mať pre úplné odpojenie napájania odpojené všetky napájacie káble striedavého prúdu.

•	 Tento výrobok neobsahuje žiadne vnútorné súčasti, na ktorých by bolo možné vykonávať servis svojpomocne. Neotvárajte 
ani nedemontujte kryt výrobku.

upozornenie: Zariadenie obsahuje vstavanú batériu, ktorá slúži na napájanie hodín. Batériu nie je možné vymieňať na mieste 
a používateľ by sa nemal snažiť vymeniť ju. Ak dôjde k poruche hodín, ktorá je pravdepodobne zapríčinená batériou, navštívte 
lokalitu http://www.VertivCo.com/support alebo kontaktujte technickú podporu.

výstraha: Len pre pracovníkov servisu: Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu. Použité batérie zlikvidujte 
podľa pokynov výrobcu.
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Bezpečnostné pokyny týkajúce sa montáže stojana
Ak tento výrobok namontujete do stojana pre zariadenia, v záujme bezpečnej inštalácie a používania tohto výrobku je nutné 
zohľadniť nasledujúce aspekty:

•	 Zvýšená okolitá teplota: Pri inštalácii v uzavretej stojanovej jednotke môže byť pracovná teplota v prostredí stojana vyššia 
ako teplota prostredia v miestnosti. Dbajte na to, aby nebola prekročená predpísaná maximálna prevádzková teplota tohto 
výrobku. Predpísaná maximálna prevádzková teplota je uvedená v časti Technické údaje úplnej príručky používateľa 
tohto výrobku, ktorá je dostupná na adrese http://www.avocent.com/manuals.

•	 Obmedzené prúdenie vzduchu: Inštalácia zariadení do stojana by mala byť vykonaná tak, aby dochádzalo k dostatočnému 
prúdeniu vzduchu potrebnému na bezpečnú prevádzku zariadení.

•	 Mechanické zaťaženie: Montáž zariadení do stojana by mala byť vykonaná tak, aby nedochádzalo k vzniku rizika v dôsledku 
nerovnomerného mechanického zaťaženia.

•	 Preťaženie obvodov: Je potrebné dôkladne zvážiť pripojenie zariadenia k zdrojovému obvodu a prípadné dôsledky 
preťaženia obvodov na ochranu pred prepätím a vplyv na napájacie vedenie. Skontrolujte maximálny prúd uvedený medzi 
nominálnymi hodnotami parametrov na štítku zariadenia.

•	 Spoľahlivé uzemnenie: Je potrebné zabezpečiť spoľahlivé uzemnenie zariadení nainštalovaných v stojane. Osobitú pozornosť 
venujte napájacím pripojeniam iným ako priame pripojenia na vetviaci obvod (napríklad viacnásobným zásuvkám).

Bezpečnostné opatrenia pre montáž na stenu a do racku 0u
•	 Montáž na stenu je povolená v kombinácii s voliteľnou sadou pre montáž na stenu (predávaná samostatne). Pri montáži na 

stenu alebo do racku 0U musí byť zariadenie namontované tak, aby jeho predná strana smerovala do strany, a nie k zemi 
či k stropu. 

vyhlásenia týkajúce sa elektromagnetického rušenia

európska únia

výstraha: Toto je výrobok triedy A. Tento výrobok môže v domácom prostredí spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade 
musí používateľ prijať primerané nápravné opatrenia.

usa

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. 

japonsko

kórea

dodatočné informácie o certifikácii
Certifikácia tohto výrobku bola získaná v rámci jedného alebo viacerých nasledujúcich označení: CMN (číslo certifikovaného 
modelu), MPN (číslo súčasti výrobcu) alebo označenie predajnej úrovne modelu. Označenia, na ktoré odkazujú správy 
o certifikácii a/alebo certifikáty, sú vytlačené na štítku na tomto výrobku. 
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