
Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια 
και κανονιστικά θέματα 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.Vertiv.com για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
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Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
Με αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς 
εκπομπής ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων και το επαρκώς υψηλό επίπεδο ατρωσίας έναντι ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών.

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC (Ηνωμένες Πολιτείες)
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και εάν δεν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί 
σωστά, δηλαδή σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Έχει 
δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για υπολογιστική συσκευή Κατηγορίας A, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Υπομέρους J του μέρους 15 των Κανονισμών FCC, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για την παροχή εύλογης προστασίας έναντι παρεμβολών 
αυτού του είδους, όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιακή 
περιοχή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει, με δική του δαπάνη, να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την καταστολή της παρεμβολής. Αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της μονάδας οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον 
κατασκευαστή, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 του κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Η 
παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση RFI από το Υπουργείο Επικοινωνιών του Καναδά

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με:
Την οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ
Την οδηγία ΗΜΣ 2014/30/EΕ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α του προτύπου EN55032. Σε οικιακό περιβάλλον ο 
εξοπλισμός αυτός μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή.

Ζητήματα ασφαλείας όσον αφορά την τοποθέτηση σε ικρίωμα (Rack)
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν αυτό σε ικρίωμα (Rack) εξοπλισμού, ισχύουν οι ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφαλή εγκατάσταση και 
χρήση αυτού του προϊόντος:

• Αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος: Εάν εγκατασταθεί σε κλειστό συγκρότημα ικριώματος (Rack), η θερμοκρασία λειτουργίας του 
περιβάλλοντος του ικριώματος (Rack) μπορεί να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προσέξτε να μην υπερβείτε τη 
μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για αυτό το προϊόν. 

• Μειωμένη ροή αέρα: Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε ικρίωμα (Rack) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην διακυβεύεται η ποσότητα 
ροής του αέρα που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

• Μηχανική φόρτιση: Η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε ικρίωμα (Rack) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προκαλείται επικίνδυνη 
κατάσταση λόγω ανομοιόμορφης μηχανικής φόρτισης.

• Υπερφόρτωση κυκλώματος: Πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύνδεση του εξοπλισμού στο κύκλωμα τροφοδοσίας και η επίδραση που 
μπορεί να έχει η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων στην προστασία από υπέρταση και στα καλώδια τροφοδοσίας. Λάβετε υπόψη τις 
μέγιστες ονομαστικές τιμές ρεύματος στην πινακίδα του εξοπλισμού.

• Αξιόπιστη γείωση: Πρέπει να διατηρείται η αξιόπιστη γείωση του τοποθετημένου σε ικρίωμα (Rack) εξοπλισμού. Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή στις συνδέσεις τροφοδοσίας που είναι διαφορετικές από τις άμεσες συνδέσεις με το κύκλωμα διακλάδωσης (για παράδειγμα, 
χρήση πολύπριζων).

Γενικές πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας
• Μόνο για χρήση σε στεγνό και χωρίς λάδια εσωτερικό περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο μετασχηματιστής ρεύματος περιέχει ρευματοφόρα εξαρτήματα.

• Μέσα στον μετασχηματιστή ρεύματος δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Μην 
αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε την επισκευή των δομοστοιχείων.

• Εισαγάγετε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε γειωμένη πρίζα κοντά στο δομοστοιχείο που δέχεται το ρεύμα.

• Αντικαθιστάτε τον ελαττωματικό μετασχηματιστή ρεύματος μόνο με μετασχηματιστή ρεύματος, ο τύπος του οποίου έχει εγκριθεί από 
τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στον οδηγό άμεσης εγκατάστασης ή/και στις προδιαγραφές προϊόντος.

Vertiv S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 16/18
35028
Piove di Sacco (PD)
Italy

Vertiv Infrastructure Limited
Fraser Road Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3BF
Ηνωμένο Βασίλειο

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)
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• Μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή ρεύματος εάν το περίβλημα του μετασχηματιστή έχει υποστεί ζημιά, φέρει ρωγμές ή έχει 
σπάσει ή εάν υποψιάζεστε ότι δεν λειτουργεί σωστά.

• Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε μόνοι σας τη μονάδα.

• Ακατάλληλο για χρήση σε επικίνδυνα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα ή δίπλα σε πολύ εύφλεκτα υλικά.

• Εάν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα με τη μονάδα, φροντίστε τα συνολικά αμπέρ των συσκευών που συνδέονται με την μπαλαντέζα να 
μην υπερβαίνουν τα ονομαστικά αμπέρ της μπαλαντέζας. Ακόμα, φροντίστε τα ολικά ονομαστικά αμπέρ όλων των συσκευών που 
συνδέονται στην επίτοιχη πρίζα να μην υπερβαίνουν την ονομαστική τιμή αμπέρ της πρίζας.

• Κατά τη λειτουργία, ο μετασχηματιστής ρεύματος ενδέχεται να ζεσταίνεται – γι' αυτό μην τον τοποθετείτε σε κλειστό χώρο χωρίς αερισμό.

VERTIV™ Avocent® HMX Υψηλής Απόδοσης Σύστημα KVM με Μονάδες Επέκτασης Extender ΜΟΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε χώρο για τη ροή αέρα. 

ΜΟΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ EXTENDER - Οι μονάδες επέκτασης extender και τα τροφοδοτικά τους παράγουν θερμότητα όταν είναι σε 
λειτουργία και γίνονται ζεστά στην αφή. Μην τα τοποθετείτε σε θέσεις όπου είναι αδύνατη η κυκλοφορία του αέρα για την ψύξη του 
εξοπλισμού. Κατά την τοποθέτηση μονάδων σε πλαίσιο ικριώματος (Rack), αφήστε χώρο 1/3 U (1,5 cm) ανάμεσα στις σειρές των συσκευών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λειτουργείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που ξεπερνούν τους 40˚C. Μην τοποθετείτε τα προϊόντα σε επαφή με 
εξοπλισμό του οποίου η επιφανειακή θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40˚C.

VERTIV™ Avocent® HMX Προηγμένος Διακομιστής Λογισμικού Διαχείρισης και
VERTIV™ Avocent® HMX6500 Υψηλής Απόδοσης Δέκτης KVM ΜΟΝΟ

Μπαταρία λιθίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου, η οποία πρέπει να απορρίπτεται με το σωστό τρόπο. Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία 
αντικατασταθεί από άλλη που δεν είναι του σωστού τύπου:

• Εάν απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Vertiv. Η μπαταρία 
πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Vertiv.

• Εφόσον λήξει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η μπαταρία λιθίου πρέπει να αφαιρεθεί, στα πλαίσια της διαδικασίας θέσης εκτός 
λειτουργίας, και να ανακυκλωθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που ορίζουν οι αρχές της περιοχής σας. Συστάσεις σχετικά με 
την αφαίρεση της μπαταρίας παρέχονται κατόπιν αιτήματος από την Vertiv.

VERTIV™ Avocent® LongView™ Υψηλής Απόδοσης Σύστημα KVM με Μονάδες Επέκτασης Extender ΜΟΝΟ

Πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για συνδέσεις μεταξύ κτιρίων.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια διασύνδεσης στρεπτού ζεύγους έχουν τοποθετηθεί σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες 

κανονισμούς για τις καλωδιώσεις.
• Μην συνδέετε διασυνδέσεις ζεύξης CATx (με ακροδέκτες τύπου RJ45) σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό, ιδιαίτερα εξοπλισμό δικτύου 

ή τηλεπικοινωνιών.
• Οι μονάδες δεν παρέχουν απομόνωση από τη γη και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί 

απομόνωση από τη γη ή γαλβανική απομόνωση.

1/3 U (1,5 cm)
Χώρος για ψύξη

NET  SER  AUD  USB  DVI  PWR

Υψηλής Απόδοσης Σύστημα KVM

NET  SER  AUD  USB  DVI  PWR

Υψηλής Απόδοσης Σύστημα KVM
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Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information. 

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo. 

Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes 
concernant la sécurité.

Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza. 

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante. 

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.

请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。

Gå ind på http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger. 

Ga naar http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie. 

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę 
http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной 
информации о безопасности.

Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 
webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας.

Apsilankykite svetainėje http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besök http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.



Για επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Vertiv: επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.Vertiv.com
© 2021 Vertiv Group Corp. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Vertiv™ και το λογότυπο της Vertiv είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Vertiv Group Corp. Όλες οι άλλες επωνυμίες και λογότυπα που 
αναφέρονται είναι εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Παρόλο που έχει ληφθεί κάθε προφύλαξη για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητα του παρόντος, 
η Vertiv Group Corp. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Οι προδιαγραφές, οι επιστροφές 
χρημάτων και οι άλλες προωθητικές προσφορές μπορεί να αλλάξουν κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Vertiv μετά από ειδοποίηση.

4   590-1515-527D 


