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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY
V dokumentácií k výrobku a/alebo na výrobku sa môže nachádzať 
jeden alebo viacero z nasledujúcich symbolov.

Pokyny: Tento symbol má upozorniť používateľa na 
výskyt dôležitých pokynov pre obsluhu a údržbu (servis) 
v používateľskej príručke k výrobku.

Nebezpečné napätie: Tento symbol má upozorniť 
používateľa na prítomnosť takého nebezpečného 
neizolovaného napätia v obale výrobku, ktoré môže byť 
také veľké, že bude znamenať riziko zásahu elektrickým 
prúdom pre osoby.

Zapnutie: Tento symbol označuje, že hlavný prepínač 
zapnutia/vypnutia je v zapnutej polohe. 

Vypnutie: Tento symbol označuje, že hlavný prepínač 
zapnutia/vypnutia je vo vypnutej polohe. 

Ochranná uzemňujúca svorka: Tento symbol označuje 
svorku, ktorá musí byť pripojená k uzemneniu, a to pred 
pripojením ostatných prípojok k zariadeniu.

Lítium-iónová batéria: Tento symbol označuje, že výrobok 
obsahuje lítium-iónovú batériu.

PrEvENTívNE BEZPEČNOSTNÉ OPaTrENia

VAROVANIE: Dodržiavajte nasledujúce preventívne bezpečnostné 
opatrenia, aby ste predišli potenciálne smrteľnému nebezpečenstvu 
a možnému poškodeniu zariadenia.

•	 Nevypínajte	zásuvku	uzemnenia	napájania.	Uzemňujúca	zásuvka	je	
dôležitý bezpečnostný prvok.

•	 Napájací	kábel	zapájajte	do	uzemnenej	zásuvky,	ktorá	je	vždy	ľahko	
dostupná.

•	 Napájanie	výrobku	odpájajte	tak,	že	odpojíte	napájací	kábel	od	
elektrickej zásuvky alebo od výrobku. Hlavným miestom odpojenia 
napájania tohto výrobku je prívod striedavého prúdu. Výrobky, 
ktoré majú viac ako jeden prívod striedavého prúdu, musia mať 
pre úplné odpojenie napájania odpojené všetky napájacie káble 
striedavého prúdu.

•	 Tento	výrobok	neodpájajte	od	verejnej	telefónnej	siete	(VTS).

•	 Tento	výrobok	neobsahuje	žiadne	vnútorné	súčasti,	na	ktorých	by	
bolo možné vykonávať servis. Neotvárajte ani nedemontujte kryt 
výrobku.

UPOZORNENIE: Niektoré výrobky spoločnosti Avocent obsahujú 
lítium-iónovú batériu. Tieto výrobky majú na štítku zobrazený 
symbol označujúci batériu. Batériu nie je možné vymieňať na mieste 
a používateľ by sa nemal snažiť vymeniť ju. Ak sa pri používaní výrobku 
vyskytne chyba, ktorá je pravdepodobne zapríčinená batériou, 
kontaktujte technickú podporu spoločnosti Avocent.

VAROVANIE: Len pre pracovníkov servisu: Ak sa batéria vymení za 
nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu. Použité batérie zlikvidujte podľa 
pokynov výrobcu.

Tento výrobok je určený na použitie s ostatnými výrobkami, ktoré 
sú uvedené v zozname alebo certifikované laboratóriom Nationally 
Recognized Testing Laboratory (NRTL).

BEZPEČNOSTNÉ aSPEKTY MONTÁŽE DO STOJaNa
Ak tento výrobok namontujete do stojana pre zariadenia, v záujme 
bezpečnej inštalácie a používania tohto výrobku je nutné zohľadniť 
nasledujúce aspekty:

•	 Zvýšená	okolitá	teplota:	Pri	inštalácii	v uzavretej	stojanovej	
jednotke môže byť pracovná teplota v prostredí stojana vyššia 
ako teplota prostredia v miestnosti. Dbajte na to, aby nebola 
prekročená predpísaná maximálna prevádzková teplota 
prostredia tohto výrobku. Predpísaná maximálna prevádzková 
teplota je uvedená v časti Technické údaje úplnej príručky 
používateľa tohto výrobku, ktorá je dostupná na adrese 
http://www.avocent.com/manuals.

•	 Obmedzené	prúdenie	vzduchu:	Inštalácia	zariadení	do	stojana	
by mala byť vykonaná tak, aby sa zaistilo dostatočné prúdenie 
vzduchu potrebné na ich bezpečnú prevádzku.

•	 Mechanické	zaťaženie:	Inštalácia	zariadení	do	stojana	by	mala	
byť vykonaná tak, aby nedochádzalo k vzniku rizika v dôsledku 
nerovnomerného mechanického zaťaženia.

•	 Preťaženie	obvodov:	Je	potrebné	dôkladne	zvážiť	pripojenie	
zariadenia k zdrojovému obvodu a prípadné dôsledky preťaženia 
obvodov na ochranu pred prepätím a vplyv na napájacie vedenie. 
Skontrolujte	maximálny	prúd	uvedený	medzi	nominálnymi	
hodnotami parametrov na štítku zariadenia.

•	 Spoľahlivé	uzemnenie:	Je	potrebné	zabezpečiť	spoľahlivé	
uzemnenie zariadení nainštalovaných v stojane. Osobitnú 
pozornosť venujte napájacím pripojeniam iným ako priame 
pripojenie na vetviaci obvod (napríklad viacnásobným zásuvkám).

POZNÁMKA: Tento výrobok sa môže namontovať do stojana s 
konfiguráciou	1U.	Tento	výrobok	nepodporuje	konfiguráciu	0U.

(pokračovanie na ďalšej strane)
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VYHLÁSENIA EMI

Výrobky,	ktoré	sú	certifikované	z hľadiska	EMC	v	uvedených	oblastiach	
či krajinách, budú mať na štítku výrobku uvedené požadované 
označenie alebo vyhlásenie. Príslušné vyhlásenie pre danú krajinu je 
uvedené nižšie.

EUrÓPSKa ÚNia

VAROVANIE: Toto je výrobok triedy A. Tento výrobok môže 
v domácom prostredí spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade 
musí používateľ prijať primerané nápravné opatrenia.

USa

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne 
schválené stranou zodpovednou za súlad s právnymi predpismi, môžu 
spôsobiť ukončenie oprávnenia používateľa na používanie tohto 
zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a splnilo limity triedy 

A	pre	digitálne	zariadenia,	podľa	časti	15	Pravidiel	FCC.	Tieto	limity	

sú stanovené tak, aby poskytli primeranú ochranu pred škodlivým 

rušením pri prevádzke zariadenia v komerčnom prostredí. Toto 

zariadenie	generuje,	využíva	a	môže	vyžarovať	rádiofrekvenčnú	

energiu, a ak nebude namontované a používané v súlade s návodom 

na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. 

Prevádzka tohto zariadenia v obytných oblastiach pravdepodobne 

spôsobí škodlivé rušenie, pričom v tomto v prípade bude používateľ 

musieť odstrániť rušenie na vlastné náklady.

KaNaDa
Tento	digitálny	prístroj	triedy	A	spĺňa	kanadskú	normu	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)

JaPONSKO

KÓrEa

TaiWaN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O CERTIFIKÁCIÍ

Certifikácia	tohto	výrobku	bola	získaná	v	rámci	jedného	alebo	viacerých	
nasledujúcich	označení:	CMN	(číslo	certifikovaného	modelu),	MPN	
(číslo súčasti výrobcu) alebo označenie predajnej úrovne modelu. 
Označenie, na ktoré odkazujú správy o certifikácií a/alebo certifikáty, 
sú vytlačené na štítku na tomto výrobku.


