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PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A SHODĚ 
S PŘEDPISY 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A POKYNY

VAROVÁNÍ: Dodržujte všechna varování a upozornění uvedená v tomto dokumentu. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému 
úrazu nebo smrti. U všech zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) a baterií se obraťte na řádně vyškolené a kvalifikované pracovníky 
servisu. Nepokoušejte se toto zařízení opravovat sami. Otevřením nebo sejmutím krytu této jednotky můžete být vystaveni smrtícímu 
napětí, i když UPS zřejmě nefunguje a napájecí kabely jsou odpojeny od elektrického zdroje. Vždy pracujte pod dohledem další osoby.

Tyto pokyny si uchovejte
Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které je při instalaci a údržbě UPS a baterií nutné dodržovat. Tyto 
pokyny si důkladně přečtěte dříve, než začnete tento zdroj nepřerušovaného napájení instalovat nebo provozovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K UPS
UPS kromě jednotky bateriových článků neobsahuje žádné části, které by bylo možné opravit svépomocí. Nesnímejte kryt 
zařízení. Sejmutí krytu může způsobit úraz elektrickým proudem a zneplatní jakoukoli předpokládanou záruku. UPS má interní 
baterii, takže výstupní zásuvky UPS mohou být pod napětím i v případě, že UPS není připojena k hlavní síťové přípojce.

Před stěhováním nebo opětovným zapojením UPS odpojte baterii a napájení ze sítě a ujistěte se, že je UPS zcela vypnuto. 
V opačném případě by výstupní kontakty mohly být pod napětím a představovat tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Aby bylo zajištěno bezpečí člověka a běžného provozu zdroje nepřetržitého napájení, musí být zdroj nepřetržitého napájení před 
použitím řádně uzemněný. Jestliže je UPS připojen k rozvodům elektrické energie IT, musí být zařízení na ochranu proti zkratu 
instalováno na nulovém vodiči. UPS instalujte a používejte v následujícím prostředí:

• provozní teplota: 0 °C–50 °C; relativní vlhkost: 0 % až 95 %;

• mimo dosah přímého slunečního záření;

• v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla;

• na stabilním povrchu, který není vystaven vibracím nebo nárazům;

• mimo prašné prostředí;

• mimo dosah žíravých látek, solí a hořlavých plynů.

Vstupní a výstupní otvory ventilace UPS nezakrývejte. Nesprávná ventilace zvyšuje vnitřní teplotu UPS a zkracuje životnost UPS 
a jeho baterií. Udržujte UPS mimo dosah kapalin a jiných cizích předmětů. V případě požáru použijte k uhašení suchý chemický 
hasicí přístroj. Použití hasicího přístroje obsahujícího kapalinu může způsobit úraz elektrickým proudem. Tento UPS není 
určen k použití s přístroji na podporu života a jinými specializovanými rizikovými zařízeními. Maximální zatížení nesmí překročit 
hodnotu, která je uvedena na štítku UPS. Tento UPS je určen pro zařízení zpracovávající data. Pokud si nejste jistí, obraťte se na 
místního prodejce nebo zástupce společnosti.

Elektromagnetická kompatibilita
Tento zdroj nepřetržitého napájení splňuje limity pro digitální zařízení třídy A. Provozování tohoto zařízení v obytné zóně může 
způsobovat škodlivé rušení, které musí uživatel na vlastní náklady odstranit. Tento UPS vyhovuje požadavkům směrnice EMC 
2014/30/EU a zveřejněným technickým normám. Následné dodržování předpisů vyžaduje instalaci v souladu s těmito pokyny 
a použitím příslušenství schváleného společností Vertiv.



PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A SHODĚ S PŘEDPISY
Další informace o produktu najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici ke stažení na 
adrese www.VertivCo.com.
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BEZPEČNOST BATERIE

POZOR: Nevhazujte baterie do ohně, neboť mohou explodovat. Baterii neotvírejte ani nepoškozujte. Uvolněný elektrolyt je 
škodlivý pro pokožku a zrak. Jestliže elektrolyt přijde do styku s pokožkou, okamžitě postiženou oblast omyjte velkým množstvím 
čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR:  Baterie může představovat riziko úrazu elektrickým a vysokým zkratovým proudem. Při práci s bateriemi dodržujte 
následující opatření:

• Sundejte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty.

• Používejte nářadí s izolovanou rukojetí.

• Používejte gumové rukavice a boty.

• Na vršek baterie neodkládejte ani nářadí, ani kovové součásti.

• Před připojením nebo odpojením kontaktů baterie odpojte napájecí zdroj.

• Zjistěte, zda nebyla baterie neúmyslně uzemněna. Jestliže byla neúmyslně uzemněna, odstraňte zdroj uzemnění. Kontakt 
s kteroukoli částí uzemněné baterie může způsobit úraz elektrickým proudem. Pravděpodobnost takového šoku snížíte, pokud 
uzemnění během instalace a údržby odstraníte (platí pro UPS a bateriové zdroje, které nemají uzemněný napájecí obvod).

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Údržba UPS
Tento UPS využívá součásti nebezpečné pro životní prostředí (elektronické karty, elektronické součásti). Odstraněné součásti je 
nutno odvézt do specializovaných sběrných dvorů a středisek pro likvidaci odpadu.

Poznámka pro zákazníky z Evropské unie: Likvidace starých zařízení
Toto zařízení bylo dodáno výrobcem ohleduplným k životnímu prostředí, který dodržuje směrnici 2002/96/ES o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Na tomto výrobku je umístěn symbol popelnice s kolečky, který vyzývá k recyklaci 
na kterémkoli místě. Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí a po skončení životnosti tento výrobek nechejte zrecyklovat 
ve vašem sběrném dvoře. Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Při likvidaci odpadních elektrických 
a elektronických zařízení (OEEZ) dodržujte obecné nařízení o komunálním odpadu, abyste zajistili jeho řádné odstranění.

Další informace týkající se likvidace tohoto zařízení získáte na webových stránkách www.VertivCo.com nebo telefonicky na 
celosvětové technické podpoře.

• Bezplatná linka: 00-80011554499

• Zpoplatněná linka v Itálii: +39 0298250222
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Please visit http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.
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 importante sobre seguridad.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.

Gå ind på http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger.
Ga naar http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Посетите страницу http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.

Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
Apsilankykite svetainėje http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besøk http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.
Besök http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.
Lütfen önemli güvenlik bilgileri için https://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo sayfasını ziyaret edin.

http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo للحصول على معلومات مهمة حول السالمة، تفضل بزيارة.
Rendez-vous sur http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.
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