SAUGOS IR NORMINIAI
PRANEŠIMAI
SAUGOS INFORMACIJA IR INSTRUKCIJOS
Saugos simboliai
Jūsų gaminio dokumentuose ir (arba) ant gaminio gali būti vienas ar keli iš toliau nurodytų simbolių.
Instrukcijos: šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad gaminio naudotojo vadove pateikiama svarbių naudojimo
ir (techninės) priežiūros instrukcijų.
Pavojinga įtampa: šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad nuėmus gaminio dangčius tampa pasiekiama neizoliuota
pavojinga įtampa; ji gali būti pakankamai aukšta, kad keltų žmonėms elektros smūgio pavojų.
Įjungta: šiuo simboliu parodoma, kad pagrindinis įjungimo / išjungimo jungiklis nustatytas į įjungimo padėtį.
Išjungta: šiuo simboliu parodoma, kad pagrindinis įjungimo / išjungimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį.
Apsauginio įžeminimo gnybtas: šiuo simboliu parodytas gnybtas, kurį reikia prijungti prie įžeminimo prieš atliekant bet
kokius kitus prijungimo prie įrangos darbus.
Ličio jonų maitinimo elementas: šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra ličio jonų maitinimo elementas.

Atsargumo priemonės
ĮspĖjImas. Kad išvengtumėte potencialiai mirtino smūgio pavojaus ir galimo įrangos sugadinimo, laikykitės toliau nurodytų
atsargumo priemonių.
• Neišjunkite įžeminimo kištuko. Įžeminimo kištukas yra svarbus apsauginis įtaisas.
• Maitinimo laidą prijunkite prie įžeminto maitinimo lizdo, kuris visada yra lengvai pasiekiamas.
• Atjunkite gaminio maitinimą ištraukdami maitinimo laidą iš elektros lizdo arba atjungdami nuo gaminio. Kintamosios srovės
įvadas yra pagrindinė atjungimo priemonė siekiant atjungti šio gaminio maitinimą. Jei gaminiuose yra keli kintamosios
srovės įvadai, siekiant visiškai atjungti maitinimą, reikia atjungti visus kintamosios srovės linijos laidus.
• Nejunkite šio gaminio prie viešojo perjungiamojo telefono tinklo (PSTN).
• Po šio gaminio dangčiu nėra jokių naudotojo prižiūrimų dalių. Neatidarykite ir nenuimkite gaminio dangčio.
dĖmesIo. Kai kuriuose „Vertiv“ gaminiuose naudojami ličio maitinimo elementai. Šis maitinimo elementas nėra naudotojo
prižiūrima dalis, todėl naudotojui neleidžiama bandyti jo keisti. Jei įvyksta klaida ir įtariate, kad dėl jos kaltas maitinimo elementas,
kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
ĮspĖjImas. Tik priežiūros personalui – pakeitus maitinimo elementą netinkamu, kyla sprogimo pavojus. Naudotus maitinimo
elementus išmeskite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais.
Šis gaminys skirtas naudoti su kitais gaminiais, kuriuos nurodo arba sertifikavo nacionalinė pripažinta bandymų laboratorija
(NRTL).
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Montavimo stove saugos instrukcijos
Jei šis gaminys montuojamas įrangos stove, kad gaminio montavimas ir naudojimas būtų saugūs, reikia laikytis toliau pateiktų
reikalavimų.
• Aukštesnė aplinkos temperatūra: jei gaminys montuojamas uždarame stove, darbinė temperatūra stove gali būti aukštesnė
nei aplinkos temperatūra patalpoje. Imkitės priemonių, kad nebūtų viršyta maksimali vardinė darbinė šio gaminio
temperatūra. Maksimali vardinė darbinė temperatūra nurodyta šio gaminio išsamaus naudotojo vadovo techninių duomenų
skyriuje, šį vadovą galite rasti adresu http://www.VertivCo.com.
• Silpnesnis oro srautas: šią įrangą stove reikia montuoti taip, kad nesumažėtų oro srautas, užtikrinantis saugų įrangos
naudojimą.
• Mechaninė apkrova: šią įrangą stove reikia montuoti taip, kad dėl netolygios mechaninės apkrovos nesusidarytų pavojingos
sąlygos.
• Grandinės perkrova: reikia įvertinti įrangos prijungimą prie maitinimo grandinės ir poveikį, kurį grandinių perkrova gali turėti
didžiausiosios srovės apsaugai ir maitinimo laidams. Žr. maksimalią srovę įrangos vardinių duomenų lentelėje.
• Patikimas įžeminimas: reikia užtikrinti patikimą stove montuojamos įrangos įžeminimą. Ypatingą dėmesį skirkite maitinimo
jungtims, kurios nėra tiesioginės jungtys su atšakos grandine (pavyzdžiui, naudojant ilgintuvus).

Informacija apie elektromagnetinius trukdžius
Gaminių, kuriems nurodytuose regionuose ar šalyse išduotas EMS sertifikatas, etiketėse bus nurodyta reikiama žyma ar
pareiškimas. Taikytinas pareiškimas atitinkamai šaliai yra nurodytas toliau.

Europos Sąjunga
ĮSPĖJIMAS. Tai A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali skleisti radijo trukdžius, tokiu atveju naudotojui gali tekti
imtis reikiamų priemonių.

JAV
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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Japonija

Korėja

Taivanas

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.
CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

papIldoma InformacIja apIe sertIfIkaVImĄ
Šio gaminio sertifikatai buvo gauti pagal vieną ar kelias iš šių žymių: CMN (sertifikavimo modelio numeris), MPN (gamintojo
dalies numeris) arba pardavimo lygio modelio žymę. Žymėjimas, nurodytas sertifikavimo ataskaitose ir (arba) sertifikatuose,
yra išspausdintas ant šio gaminio esančioje etiketėje. 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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