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W podręczniku zastosowano następujące konwencje:

Oznacza, że należy zachować ostrożność. Wskazuje sytuację, w której użytkownik może wykonać czynność
skutkującą uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych.

Uwaga
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Znajdujesz się w sytuacji, w której narażony jesteś na odniesienie
obrażeń cielesnych. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z grożącego ryzyka
porażenia prądem oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Posługując się
numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w przetłumaczonym
spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia.

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Ostrzeżenie

Zdania, przy których znajduje się ten symbol, stanowią dodatkową informację pozwalającą na zachowanie
zgodności z wymaganiami stawianymi przez prawo oraz przez klienta.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1051—Promieniowanie laserowe

Odłączone światłowody lub włókna mogą emitować niewidoczne promieniowanie laserowe. Należy unikać
przyglądania się wiązkom laserowym gołym okiem lub bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 43—Ostrzeżenie dotyczące konieczności zdjęcia
biżuterii

Przed rozpoczęciem pracy ze sprzętem podłączonym do źródła zasilania należy zdjąć biżuterię (pierścionki,
obrączki, łańcuszki, zegarki, itp.). Metalowe przedmioty nagrzewają się wskutek kontaktu ze źródłem zasilania
lub uziemieniem i mogą powodować poważne poparzenia lub przyspawanie metalowych przedmiotów do
złączy.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1017—Obszar o ograniczonym dostępie

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do instalacji w obszarach o ograniczonym dostępie. Dostęp do obszaru
ograniczonego mogą posiadać osoby wykwalifikowane, przeszkolone lub kompetentne.

Ostrzeżenie
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Oświadczenie 1004—Instrukcja montażu

Przed eksploatacją, montażem lub podłączeniam systemu do zasilania przeczytaj instrukcję montażu.Ostrzeżenie

Oświadczenie 1030—Instalacja sprzętu

Tylko odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel może przeprowadzać instalację, wymianę lub
konserwację niniejszego sprzętu.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1047—Zapobieganie przegrzewaniu

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub uszkodzenia ciała, nie używaj go w środowisku o przekroczonej
maksymalnej zalecanej temperaturze otoczenia:

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1073—Brak części przeznaczonych do wymiany
przez użytkownika

Inneholder ingen deler som kan repareres eller byttes ut. Må ikke åpnes, fare for elektrisk sjokk.Ostrzeżenie

Oświadczenie 1076—Wolna przestrzeń wokół otworów
wentylacyjnych

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy pozostawić prześwit wokół otworów wentylacyjnych, minimalnie:Ostrzeżenie
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Oświadczenie 1015—Battery Handling

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu,

• baterię należy wymieniać wyłącznie na baterie zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki.

• Nie należy demontować, kruszyć, przebijać, używać ostrych narzędzi do usuwania, skracać kontaktów
zewnętrznych ani wrzucać do ognia

• Nie stosować w przypadku wypaczenia lub napuchnięcia baterii

• Nie przechowywać ani nie używać baterii w temperaturze > 20 AC

• Nie przechowywać ani nie używać baterii w środowisku o niskim ciśnieniu powietrza < 20 A

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1019—Główne urządzenie rozłączające

Gniazdo sieciowe, do którego jest podłączona wtyczka musi być dostępne przez cały czas, ponieważ służy
jako główne urządzenie rozłączające.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1024—Przewód uziemiający

Niniejszy sprzęt wymaga uziemienia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wolno usuwać przewodu
uziemiającego ani korzystać ze sprzętu bez odpowiednio zainstalowanego przewodu uziemiającego. W razie
wątpliwości dotyczących zapewnienia prawidłowego uziemienia należy skontaktować się z odpowiednim
organem ds. elektrycznych lub elektrykiem.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1046—Instalacja lub wymiana urządzenia

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem w czasie instalacji lub wymiany urządzenia, uziemienie musi
zawsze być podłączane jako pierwsze I odłączane jako ostatnie.

Ostrzeżenie
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Oświadczenie 1040—Utylizacja produktu

Ostateczna utylizacja produktumusi odbywać się zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.Ostrzeżenie

Oświadczenie 1006—Ostrzeżenie dotyczące montażu i
serwisowania urządzenia w stelażu

Aby zapobiec obrażeniom podczas montażu lub serwisowania urządzenia w stelażu, należy zastosować
specjalne środki ostrożności zapewniające stabilność systemu. Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa użytkownika:

Urządzenie należy umieścić w dolnej części stelaża, jeżeli w stelażu nie zamontowano żadnych innych
urządzeń.

W przypadku montażu urządzenia w częściowo zapełnionym stelażu, urządzenia należy umieszczać od dołu,
od najcięższego do najlżejszego.

Jeśli stelaż jest wyposażonyw urządzenia stabilizujące, należy je zainstalować przed zamontowaniem urządzenia
w stelażu lub serwisowaniem go.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1079—Gorąca powierzchnia

Gorąca powierzchnia. Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu gorącej powierzchni.Ostrzeżenie

Informacje o zgodności i bezpieczeństwie—
5

Informacje o zgodności i bezpieczeństwie—
 Oświadczenie 1040—Utylizacja produktu



Oświadczenie 1071—Definicja ostrzeżenia

IWAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo. Znajdujesz się w sytuacji, w której narażony jesteś na
odniesienie obrażeń cielesnych. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z grożącego
ryzyka porażenia prądem oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Posługując
się numerem umieszczonymna końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczeniew spisie ostrzeżeń
dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1008—Urządzenie laserowe klasy 1

Urządzenie laserowe klasy 1.Ostrzeżenie

Oświadczenie 340—Ostrzeżenie dotyczące klasy A zgodnie z
normą CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032

Niniejszy produkt zakwalifikowano do klasy A.W środowisku domowym niniejszy produkt może powodować
zakłócenia radiowe. Aby temu zapobiec, użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki.

Ostrzeżenie

Oświadczenie 1074—Wymóg przestrzegania miejscowego i
krajowego kodeksu elektrycznego

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, instalacja sprzętu musi przebiegać zgodnie z lokalnymi
i krajowymi przepisami elektrycznymi.

Ostrzeżenie
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