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BIZTONSÁGI ÉS SZABÁLYOZÁSMEGFELELŐSÉGI 
NYILATKOZATOK

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS UTASÍTÁSOK

 FIGYELMEZTETÉS: Tartson be a dokumentumban szereplő minden figyelmeztetést és óvintézkedést. Ennek elmulasztása 
súlyos, akár végzetes sérülést is okozhat. Az UPS egységgel és az akkumulátorral kapcsolatos összes javítási műveletet bízza 
képzett szakemberre. Ne próbálja megjavítani az egységet. A burkolat megnyitásával vagy eltávolításával halálos feszültségnek 
teheti ki magát az egységen belül, még akkor is, ha az látszólag nem üzemel, és a bemeneti tápkábele ki van húzva a hálózati 
aljzatból. Ne egyedül dolgozzon az egységen.

Őrizze meg ezt az utasítást
A dokumentum fontos biztonsági előírásokat tartalmaz, amelyeket a UPS és az akkumulátorok szerelése és karbantartása során 
be kell tartani. Olvassa el körültekintően, mielőtt a UPS beszerelést telepíti vagy használni kezdi.

A UPS-RE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A UPS az akkumulátoron kívül nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészt. Ne távolítsa el a burkolatát. A burkolat 
eltávolítása esetén áramütést szenvedhet, és a garancia is érvényét veszti. A UPS belső akkumulátorral rendelkezik, így a UPS 
kimeneti tápaljzatai akkor is áram alatt lehetnek, ha a UPS nem csatlakozik a hálózati aljzatra.

A UPS elmozdítása vagy átkötése előtt húzza ki a hálózati tápkábelét és ellenőrizze, hogy a UPS teljesen kikapcsolt. Egyéb 
esetben a bemeneti tápaljzat áram alatt maradhat, ami áramütés kockázatával jár. A balesetvédelem és a megfelelő működés 
érdekében a UPS-t használat előtt megfelelően földelni kell. Ha a UPS informatikai tápelosztó rendszerhez csatlakozik, a nulla 
ágra zárlatvédelmi berendezést kell szerelni. A UPS üzemeltetésének környezeti feltételei:

• Hőmérséklet: 0 °C–50 °C; relatív páratartalom: 0%–95%

• Közvetlen napfénytől védve

• Hőforrásoktól távol

• Stabil felületen, rezgésnek, ütéseknek nem kitéve

• Portól és egyéb részecskétől mentesen

• Korrodáló hatású anyagoktól, sótól és éghető gázoktól mentesen

A UPS belépő és kilépő szellőzőnyílásait szabadon kell tartani. Az elégtelen szellőzés miatt megnő a UPS belső hőmérséklete, 
amitől a UPS, illetve akkumulátorának élettartama egyaránt lerövidülhet. Tartson távol a UPS-től minden folyadékot és egyéb 
idegen tárgyat. Tűz esetén végezze az oltást poroltó készülékkel. A folyékony tűzoltó szer áramütést is okozhat. A UPS nem 
alkalmas életvédelmi és egyéb kritikusnak minősített berendezésekkel való használatra. A maximális terhelés nem haladhatja 
meg a UPS adattábláján feltüntetett névleges értéket. A UPS adatfeldolgozó berendezésekhez készült. Ha nem biztos 
a dolgában, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy képviselethez.

Elektromágneses kompatibilitás
A UPS megfelel az „A” osztályú digitális berendezések határértékeinek. A berendezés lakóövezetben való működtetése káros 
zavarokat okozhat, melyeket a felhasználónak saját költségén kell kiküszöbölnie. A UPS megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelv 
követelményeinek és a közzétett műszaki szabványoknak. A folyamatos megfelelés érdekében a telepítést végezze az utasítások 
szerint, és csak a Vertiv által jóváhagyott tartozékokat használjon.
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Bővebb termékinformációkért látogasson el a www.VertivCo.com weboldalra, ahonnan 
letöltheti a felhasználói kézikönyvet.
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AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

 VIGYÁZAT: Az akkumulátort ne dobja tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat. Ne nyissa fel és ne károsítsa az akkumulátor 
burkolatát. A belőle kiszabaduló elektrolit ártalmas a bőrnek és a szemnek. Ha elektrolit kerül a bőrére, mossa le azonnal az érintett 
területet bő vízzel, majd forduljon orvoshoz.

 VIGYÁZAT:  Az akkumulátor áramütés és nagy zárlati áram kockázatát hordozhatja. Akkumulátorokkal való munkavégzéskor 
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

• Ne viseljen órát, gyűrűt és egyéb fémtárgyakat.

• Csak szigetelt fogantyúval rendelkező szerszámokat használjon.

• Viseljen gumikesztyűt és gumicsizmát.

• Ne tegyen fém szerszámot vagy fémalkatrészt az akkumulátorra.

• Az akkumulátor pólusaira rákötés vagy a róluk való lekötés előtt húzza ki a töltőforrást.

• Állapítsa meg, hogy nincs-e az akkumulátor véletlenül leföldelve. Ha nem szándékosan lett leföldelve, szüntesse meg 
a kapcsolatát a földeléssel. A földelt akkumulátor bármelyik alkatrésze áramütést okozhat, ha hozzáérnek. Az ilyen áramütés 
valószínűsége csökkenthető, ha a földelés a szerelés és karbantartás során nincs bekötve (olyan UPS és távoli akkumulátoros 
tápellátás esetén, ahol földelt a tápáramkör).

INFORMÁCIÓK A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN

A UPS szervizelése
A UPS a környezetre ártalmas alkatrészeket tartalmaz (áramköri kártyák, elektronikus alkatrészek). Az eltávolított alkatrészeket 
erre kijelölt átvételi ponton kell leadni.

Értesítés az Európai Unió lakhelyű ügyfelek számára: Az elhasználódott készülékek ártalmatlanítása
A termék környezetbarát gyártótól származik, amely megfelel a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló (WEEE) 
2002/96/EK irányelvnek. A kerekes kuka szimbólum azért került a termékre, hogy ösztönözze az újrahasznosítást, amikor csak 
lehetséges. Kérjük, legyen felelősségteljes, és a terméket élettartama végén adja le egy újrahasznosító létesítménynél. Ne dobja 
el a terméket vegyes települési hulladékként. Az elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentése érdekében kövesse a helyi települési hulladékrendeletet.

A berendezés selejtezésére vonatkozó információkkal kapcsolatban látogasson el a www.VertivCo.com webcímre, vagy hívja 
világszerte elérhető ügyfélszolgálatunkat.

• Ingyenesen hívható: 00 80011554499

• Nem ingyenesen hívható olaszországi telefonszám: +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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