VEILIGHEIDS- EN
REGELGEVINGSVERKLARINGEN
vEIlIgHEIDSInFOrMaTIE En -InSTrUCTIES
Veiligheidssymbolen
In de documentatie van uw product en/of op uw product kunnen een of meer van de volgende symbolen voorkomen.
Instructies: Dit symbool maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding van het product.
Gevaarlijke spanning: Dit symbool maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke
spanning in de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een elektrische schok te veroorzaken.
Voeding aan: Dit symbool geeft aan dat de hoofdschakelaar is ingeschakeld.
Voeding uit: Dit symbool geeft aan dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.
Aarding: Dit symbool geeft aan dat een klem moet worden aangesloten op de aarde alvorens het apparaat ergens
op aan te sluiten.
Lithium-ionbatterij: Dit symbool geeft aan dat het product een lithium-ionbatterij bevat.

Veiligheidsvoorzorgen
WaarSCHUWIng: Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om mogelijk dodelijke schokken en mogelijke schade aan
apparatuur te voorkomen.
• Zorg dat het voedingssnoer goed geaard is. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
• Steek het voedingssnoer in een geaarde wandcontactdoos die te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is.
• Haal de voedingsspanning van het product af door het voedingssnoer uit de wandcontactdoos, dan wel uit het product
te trekken. Alleen via de netstroomingang kan de voedingsspanning van het product gehaald worden. Voor producten die
meerdere netstroomingangen hebben, dienen alle netstroomsnoeren losgekoppeld te worden om de voedingsspanning
van het product te halen.
• Sluit dit product niet aan op het openbare telefoonnetwerk (PSTN).
• De behuizing van dit product bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden. Open of verwijder het deksel van het
product niet.
PaS OP: Sommige producten van Vertiv bevatten een lithiumbatterij. De batterij kan niet ter plekke vervangen worden en mag
ook niet door de gebruiker zelf vervangen worden. Als er storingen optreden bij het gebruik van het product en als wordt vermoed
dat dit aan de batterij te wijten is, neem dan contact op met de technische ondersteuning.
WaarSCHUWIng: Alleen voor onderhoudspersoneel: als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er
explosiegevaar. Gooi gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant weg.
Dit product is bedoeld voor gebruik met andere producten die worden opgegeven of zijn goedgekeurd door een nationaal
erkend testlaboratorium (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL).
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Veiligheidsinstructies voor rekmontage
Als het product in een rek wordt gemonteerd, gelden de volgende overwegingen voor een veilige installatie en een veilig
gebruik van het product:
• Verhoogde omgevingstemperatuur: Bij installatie in een gesloten rek kan de bedrijfstemperatuur in het rek hoger
zijn dan de kamertemperatuur. Let erop dat de gespecificeerde maximale bedrijfstemperatuur van het product niet
wordt overschreden. De maximale bedrijfstemperatuur staat vermeld onder de technische specificaties in de volledige
gebruikershandleiding van dit product. Deze is te vinden op http://www.VertivCo.com.
• Verminderde luchtdoorstroming: De installatie van de apparatuur in een rek dient zo te geschieden dat er voldoende
luchtdoorstroming is om een veilige werking van de apparatuur te waarborgen.
• Mechanische belasting: De montage van de apparatuur in een rek dient zo te geschieden dat er geen gevaarlijke situatie
kan ontstaan als gevolg van ongelijke mechanische belasting.
• Circuitoverbelasting: Bij het aansluiten van de apparatuur op het voedingscircuit dient u in overweging te nemen welke
gevolgen overbelasting van het circuit zou kunnen hebben voor de overstroombeveiliging en de voedingsbekabeling. Let
op de maximale stroombelasting op het naamplaatje van de apparatuur.
• Betrouwbare aarding: Er moet voor betrouwbare aarding van in het rek gemonteerde apparatuur worden gezorgd. Let
vooral op voedingsaansluitingen die geen rechtstreekse aansluitingen op het aftakcircuit zijn (bijvoorbeeld spanningsrails).

EMI-verklaringen
Voor producten die in de aangegeven regio’s of landen gecertificeerd zijn voor EMC, wordt de vereiste markering of verklaring
op het etiket vermeld. De toepasselijke verklaring voor dat land staat hieronder vermeld.

Europese Unie
WAARSCHUWING: Dit is een klasse A product. In een woonomgeving kan dit product stralingsinterferentie veroorzaken, in welk
geval de gebruiker mogelijk verplicht is om passende maatregelen te nemen.

VS
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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Japan

Korea

Taiwan

Canada

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)

aanvUllEnDE CErTIFICErIngSInFOrMaTIE
Certificeringen voor dit product zijn onder een of meer van de volgende benamingen verkregen: CMN (certificering
modelnummer), MPN (onderdeelnummer van fabrikant) of modelbenaming op verkoopniveau. De benaming waarnaar
in de certificeringsrapporten en/of certificaten wordt verwezen, staat vermeld op het label van dit product. CMN: 1122-001
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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 เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สําคัญ
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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