Säkerhet och överensstämmelse med regler
För mer information om denna produkt, besök www.Vertiv.com för
att ladda ner användarhandledningen.
Radiofrekvensenergi
Skärmade kablar måste användas med den här utrustningen i syfte att efterleva föreskrifter angående utsläpp av
radiofrekvensenergi och säkerställa en tillräckligt hög tålighet mot elektromagnetisk störning.

Deklaration om FCC-efterlevnad (USA)
Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används på rätt
sätt, det vill säga i strikt enlighet med tillverkarens instruktioner, kan den orsaka störningar vid radiokommunikation.
Utrustningen har testats och befunnits efterleva gränserna för en klass A-datorenhet i enlighet med specifikationerna i kapitel
J, del 15 i FCC-reglerna, som är utformade för att ge rimligt skydd mot sådana störningar när utrustningen används i en
kommersiell miljö. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan orsaka störningar. I sådant fall kommer användaren
på egen bekostnad att behöva vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda störningarna. Ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
Denna apparat uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning av enheten omfattas av följande två villkor: (1)
apparaten får inte orsaka farliga störningar, och (2) apparaten måste kunna hantera alla typer av störningar som tas emot,
inklusive störningar som kan leda till oönskad drift.

Deklaration om RFI, det kanadensiska kommunikationsdepartementet
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)

EU
Denna utrustning uppfyller:
RoHS-direktivet 2011/65/EU
EMC-direktivet 2014/30/EU
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VARNING: Denna utrustning uppfyller Klass A i SS-EN 55032. I en bostadsmiljö kan denna utrustning orsaka radiostörningar.

Säkerhetsbeaktanden vid rackmontering
Om denna produkt monteras i ett datarack ska följande beaktanden iakttas för säker installation och användning av denna
produkt:
• Förhöjd omgivningstemperatur: Vid montering i ett slutet rack kan driftstemperaturen bli högre än rumstemperaturen. Var
uppmärksam så att temperaturen inte överstiger denna produkts maximala driftstemperatur.
• Minskat luftflöde: Om utrustningen monteras i rack ska det göras på ett sätt så att det luftflöde som behövs för att
utrustningen ska fungera på ett säkert sätt inte påverkas.
• Mekanisk belastning: Om utrustningen monteras i ett rack ska det göras på ett sätt så att inga risker uppkommer till följd av
ojämn mekanisk belastning.
• Överbelastning av kretsar: Anslutning av utrustningen till elnätet och den effekt överbelastade kretsar kan ha på
överspänningsskydd och matningskablar skall tas i beaktande. Läs utrustningens märkskyltar för att se maximal
strömstyrka.
• Tillförlitlig jordning: Tillförlitlig jordning av rackmonterad utrustning skall upprättas. Var särskilt uppmärksam på
matningsanslutningar utöver direkta anslutningar till förgreningskretsen (exempelvis grenuttag).

Allmän säkerhetsinformation och anvisningar
• Endast för användning i torr inomhusmiljö som är fri från olja.
VARNING: Strömadaptern innehåller strömförande delar.
• Strömadaptern innehåller inga delar som kan servas av användaren. Ta inte isär eller reparera modulerna själv.
• Anslut strömadaptern till ett jordat uttag i närheten av modulen som adaptern driver.
• Byt endast ut en defekt strömadapter mot en sort som är godkänd av tillverkaren. Se Snabbinstallationsguiden och/eller
produktspecifikationen.
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• Använd inte strömadaptern om dess hölje skadats, spruckit eller gått sönder, eller om du misstänker att den inte fungerar
som den ska.
• Försök inte att reparera enheten själv.
• Inte lämplig för användning i farliga eller explosiva miljöer eller i närheten av lättantändliga material.
• Om du använder en förlängningssladd tillsammans med enheterna, se till att den sammanlagda amperestyrkan för
enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens märkström. Se också till att den sammanlagda
märkströmmen för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets märkström.
• Strömadaptern kan bli varm under drift – placera den inte i ett slutet utrymme utan ventilation.

ENDAST Vertiv™ Avocent® HMX högpresterande KVM-extendersystem
VIKTIGT: Ge utrymme för luften att flöda.
ENBART EXTENDER – extender och tillhörande nätaggregat alstrar värme under drift och känns varma vid beröring. Placera
dem inte på platser där luften inte kan cirkulera och kyla utrustningen. Vid montering av enheter i ett rackchassi ska du avsätta
ett utrymme på 1/3 U (1,5 cm) mellan enhetsraderna.

NET SER AUD USB DVI PWR

Högpresterande KVM

1/3 U (1,5 cm)
Utrymme för kylning
NET SER AUD USB DVI PWR

Högpresterande KVM

ANMÄRKNING: Använd inte utrustningen i omgivande temperaturer över 40 ˚C. Produkterna får inte komma i kontakt med
utrustning vars yttemperatur överstiger 40 ˚C.

ENDAST Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager-programvaruserver och
Vertiv™ Avocent® HMX6500 högpresterande KVM-mottagare
Litiumbatteri
FÖRSIKTIGHET: Den här produkten innehåller ett litiumbatteri som måste tas om hand på rätt sätt. Risk för explosion om
batteriet ersätts med en felaktig batterityp:
• Om litiumbatteriet behöver bytas ut ska du returnera produkten till närmaste Vertiv-återförsäljare. Batteriet måste bytas av
en behörig Vertiv-återförsäljare.
• När produkten ska kasseras ska litiumbatteriet tas bort och återvinnas i strikt överensstämmelse med de regler som
fastställts av de lokala myndigheterna. Vertiv kan vid förfrågan ge råd om hur batteriet avlägsnas.

ENDAST Vertiv™ Avocent® LongView™ högpresterande KVM-extendersystem
Säkerhetsinformation och anvisningar
• Den här produkten får ej användas för koppling mellan byggnader.
• Se till att alla partvinnade anslutningskablar monteras i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
• Anslut inte CATx-kopplingars kontakter (RJ45-kontakter) till annan utrustning, i synnerhet inte nätverks- eller
telekommunikationsutrustning.
• Enheterna ger inte jordisolering och bör inte användas för sådana tillämpningar som kräver jordisolering eller galvanisk
isolering.
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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.
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Om du vill kontakta Vertivs tekniska support: besök www.Vertiv.com
© 2021 Vertiv Group Corp. Med ensamrätt. Vertiv™ och Vertiv-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Vertiv Group Corp. Alla andra namn och logotyper som nämns häri är
handelsnamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att denna information är korrekt och fullständig åtar sig
Vertiv Group Corp. inget ansvar för, och friskriver sig från allt ansvar för skador som kan uppstå genom användning av denna information, eller för några fel eller utelämnanden. Specifikationer, rabatter och
andra kampanjerbjudanden kan ändras efter Vertivs gottfinnande vid meddelande.
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