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Bezpečnostní symboly
Na zařízení se mohou vyskytovat následující symboly.

Pokyny: Tento symbol má upozornit uživatele na důležité pokyny k provozu a údržbě (servisu) v uživatelské příručce 
k zařízení. 
Nebezpečné napětí: Tento symbol má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř 
zařízení, které může být dostatečně vysoké na to, aby mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Zapnuto: Tento symbol znamená, že hlavní vypínač je v poloze „zapnuto“.

Vypnuto: Tento symbol znamená, že hlavní vypínač je v poloze „vypnuto“. 

Uzemňovací svorka: Tento symbol označuje svorku, kterou je třeba před dalším zapojením zařízení spojit s uzemněním. 

Lithium-iontová baterie: Tento symbol znamená, že zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii.

    POZOR: Nepoužívejte výsuvná zařízení a zařízení nasazovaná do kolejniček jako polici nebo pracovní 
plochu.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ: Dodržováním následujících opatření předejdete riziku smrtelného úrazu elektrickým proudem 
a poškození přístroje. 

• Neodstraňujte uzemňovací zástrčku. Uzemňovací zástrčka je důležitý bezpečnostní prvek.
• Zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky, která je vždy snadno přístupná.
• Odpojte zařízení od napájení vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky nebo ze zařízení. K odpojení 

zařízení od síťového napájení slouží zásuvka pro připojení napájecího kabelu. U zařízení s více zásuvkami pro 
připojení napájecího kabelu je třeba odpojit všechny kabely, aby bylo zařízení zcela odpojeno od napájení.

• Nepřipojujte zařízení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN).
• Ve skříni zařízení nejsou žádné součásti, které by bylo možné opravit. Neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení.

POZOR: Některé produkty společnosti Vertiv obsahují lithiové baterie. Na štítku těchto zařízení je zobrazen symbol 
baterie. Tato baterie není běžně vyměnitelná a uživatel by se neměl o její výměnu pokoušet. Jestliže při používání 
zařízení dojde k chybě a máte podezření, že jde o problém s baterií, obraťte se na technickou podporu. 

VAROVÁNÍ: Informace pouze pro servisní personál – v případě nahrazení baterie nevhodným typem hrozí exploze. 
Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce.
Toto zařízení je určeno k použití se zařízeními, která jsou uvedena na seznamu nebo mají certifikaci akreditované 
zkušební laboratoře. 

Bezpečnostní opatření pro montáž do racku
Při montáži zařízení do racku se řiďte následujícími opatřeními pro bezpečnou instalaci a používání:
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• Zvýšená teplota okolí: Při instalaci v uzavřené sestavě racku může být provozní teplota prostředí racku vyšší než 
teplota okolního prostředí. Dbejte na to, aby nedošlo k překročení jmenovité maximální provozní teploty zařízení. 
Jmenovitá maximální provozní teplota je uvedena v technických specifikacích v kompletní uživatelské příručce 
k tomuto produktu, která je k dispozici na stránce http://www.VertivCo.com.

• Snížené proudění vzduchu: Instalace zařízení do racku nesmí bránit v proudění vzduchu, které je potřebné pro 
bezpečný provoz zařízení.

• Mechanické zatížení: Montáž zařízení do racku nesmí způsobit rizikový stav vzniklý nerovnoměrným 
mechanickým zatížením.

• Přetížení obvodů: Při připojování zařízení do napájecího obvodu mějte na paměti možné důsledky přetížení 
obvodů na přepěťovou ochranu a napájecí kabely. Údaje o maximálním proudu naleznete na štítcích zařízení.

• Bezpečné uzemnění: Zajistěte bezpečné uzemnění zařízení nainstalovaného v racku. Zvláštní pozornost věnujte 
jiným napájecím připojením než přímým připojením k vedlejšímu okruhu (například při použití prodlužovacích 
kabelů).

POZNÁMKA: Toto zařízení může být montováno do racku v konfiguraci 1U. Konfigurace 0U není podporována.

Prohlášení o elektromagnetickém rušení
Zařízení, která mají v daných oblastech nebo zemích certifikaci elektromagnetické kompatibility, mají na štítku 
požadované označení nebo prohlášení. Níže jsou uvedena příslušná prohlášení pro dané země.

Evropská unie

VAROVÁNÍ: Toto zařízení spadá do třídy A. V domácím prostředí může toto zařízení způsobovat rušení rádiových 
vln. V takovém případě musí uživatel provést příslušná opatření.
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Korea

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.

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)
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Tchaj-wan

Další informace o certifikacích
Certifikace k tomuto zařízení jsou získány pod jedním nebo více následujícími označeními: CMN (číslo modelu 
certifikace), MPN (číslo dílu výrobce) nebo prodejní model. Označení, na která je odkazováno ve zprávách 
o certifikaci a na certifikátech, jsou vytištěna na štítku tohoto zařízení. 

请访问 www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo，了解重要的安全信息

如需重要安全資訊，請造訪 : www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo

Na adrese www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo najdete důležité bezpečnostní informace

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

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo

A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo webcímre

Visitare il sito www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza

安全に関する 重要な情報については、Webサイト（www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo）を閲覧してください
다음 웹사이트를 방문해 보십시오. www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information

Na stronie www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo zamieszczono ważne informacje dot. bezpieczeństwa

Visite www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo onde vai encontrar informações de segurança importantes

Посетите страницу www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo для просмотра важной информации о безопасности

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo

Visite www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para acceder a información importante sobre seguridad

Silakan kunjungi www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo untuk informasi penting tentang keselamatan. 

Visite www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.

Acesse www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obter informações importantes sobre segurança.

กรุณาไปที่ www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo หากต้องการดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ



Kontakt na technickou podporu společnosti Vertiv: www.VertivCo.com
© 2017 Vertiv Co. Všechna práva vyhrazena. Vertiv a logo Vertiv jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Vertiv Co. Všechny ostatní 
uvedené názvy a loga jsou obchodní názvy, ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Společnost Vertiv Co. vynaložila maximální úsilí, 
aby zajistila přesnost a úplnost uvedených informací. Přesto však nepřijímá a výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody, jež mohou vzniknout v důsledku 
použití těchto informací nebo jakýchkoli chyb či opomenutí. Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

4   590-1570-522A


