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Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που 
πρέπει πάντα να τηρούνται κατά την εγκατάσταση, τη χρήση 
και τη συντήρηση του UPS.
• Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους 
κανόνες εγκατάστασης, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο. Η εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί 
να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν 
από τη διεξαγωγή της εγκατάστασης, διαβάστε τις οδηγίες 
και λάβετε υπόψη την θέση τοποθέτησης του προϊόντος. 
Μην ανοίξετε, αποσυναρμολογήσετε, ή τροποποιήσετε τη 
συσκευή, εκτός εάν αυτό απαιτείται ρητά από τις οδηγίες. 
Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και 
να επισκευάζονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο 
προσωπικό, εγκεκριμένο από τη Legrand. Κάθε μη 
εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή ακυρώνει πλήρως 
όλες τις υποχρεώσεις και το δικαιώματα αντικατάστασης 
και εγγύησης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα μάρκας 
Legrand.

• Εάν διαπιστώσετε φανερή ζημιά στο προϊόν κατά τη 
διάρκεια της αποσυσκευασίας, μην εγκαταστήσετε το UPS 
αλλά επανασυσκευάστε τη μονάδα και επιστρέψτε την στον 
μεταπωλητή ή στο διανομέα σας.

• Πριν χρησιμοποιήσετε το UPS ή συνδέσετε οποιοδήποτε 
εξοπλισμό φορτίου, βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι σωστά 
συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος με γείωση.

• Το εφαρμοζόμενο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
φορτίο που αναγράφεται στην ετικέτα του UPS.

• Το κουμπί ON / OFF του UPS δεν απομονώνει ηλεκτρικά τα 
εσωτερικά μέρη. Για να απομονώσετε το UPS, αποσυνδέστε 
το από την πρίζα ρεύματος.

• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε 
το UPS⋅ δεν υπάρχουν μέρη που να αντικαθίστανται από το 
χρήστη.  Τυχόν άνοιγμα του UPS θα ακυρώσει την εγγύηση 
και θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ακόμα και όταν 
το φις δεν είναι συνδεδεμένο.

• Βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι πλήρως απενεργοποιημένο 
όταν μεταφέρεται.

• Η πρίζα που τροφοδοτεί το UPS θα πρέπει να εγκατασταθεί 
κοντά στο UPS και θα είναι εύκολα προσβάσιμη.

• Μην συνδέετε εξαρτήματα που δεν σχετίζονται με τον 
υπολογιστή, όπως ιατρικά μηχανήματα  ζωτικής σημασίας 
και  οικιακές ηλεκτρικές συσκευές στην έξοδο του UPS.

• Το UPS διαθέτει τη δική του εσωτερική πηγή τροφοδοσίας 
(μπαταρίες). Εάν το UPS είναι ενεργοποιημένο ενώ δεν 
υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, υπάρχει 
επικίνδυνη τάση στις εξόδους του.

• Η μπαταρία μέσα στο UPS δεν αντικαθίσταται από το 
χρήστη. Η συντήρηση των μπαταριών πρέπει να εκτελείται 
μόνο από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μπαταρία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώματος υψηλής τάσης. Οι 
ακόλουθες προφυλάξεις θα  πρέπει να τηρούνται κατά την 
εργασία στις μπαταρίες:
α) Αφαιρέστε ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά 
αντικείμενα

β) Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές
γ) Φορέστε γάντια από καουτσούκ και μπότες
δ) Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά εξαρτήματα πάνω 
από τις μπαταρίες

ε) Αποσυνδέστε την πηγή φόρτισης πριν συνδέσετε ή 
αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

στ) Προσδιορίστε εάν η μπαταρία είναι ακουσίως γειωμένη. 
Σε περίπτωση ακούσιας γείωσης, αφαιρέστε την πηγή 
από το έδαφος.  Έκθεση σε οποιοδήποτε μέρος μίας 
γειωμένης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 
Η πιθανότητα αυτή μπορεί να μειωθεί αν αφαιρεθούν 
οι γειώσεις κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της 
συντήρησης (ισχύει για εξοπλισμό και απομακρυσμένες 
μπαταρίες που δεν έχουν γειωμένο κύκλωμα τροφοδοσίας).

ζ) Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αντικαταστήστε 
με τον ίδιο τύπο και αριθμό μπαταριών .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι μπαταρίες 
ενδέχεται να εκραγούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε ή παραποιείτε τις  μπαταρίες. Ο 
απελευθερωμένος ηλεκτρολύτης είναι επιβλαβής για το 
δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να είναι τοξικός.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία που θα 
αντικατασταθεί είναι διαφορετικού τύπου. Η καταστροφή 
των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία.
• Το UPS έχει επικίνδυνα υψηλές τάσεις στις συνδέσεις 
εισόδου και εξόδου. Η επαφή με αυτές τις τάσεις μπορεί να 
είναι αποτελέσει απειλή για τη ζωή.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιήστε 
αμέσως τον εξοπλισμό και αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος για να απενεργοποιήσετε το UPS.

• Μην αφήνετε να εισέλθει στο UPS οποιοδήποτε υγρό ή 
άλλο ξένο αντικείμενο.

• Το UPS προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση σε 
αερισμένο, ελεγχόμενο εσωτερικό χώρο με εύρος 
θερμοκρασίας μεταξύ 0°C (+ 32°F) και + 40°C (+ 104°F) και 
υγρασία χωρίς συμπύκνωση μεταξύ 20% και 80%.

• Μην τοποθετείτε το UPS σε χώρους με σπινθήρες, φλόγες 
ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να προκαλέσει 
σπινθήρες, καπνό και επικίνδυνο αέριο ή όπου υπάρχει 
νερό και υπερβολική υγρασία. Σκονισμένοι και διαβρωτικοί 
χώροι ή χώροι με άλατα ενδέχεται να βλάψουν το UPS.

• Μην συνδέετε την είσοδο UPS με τη δική της έξοδο.
• Μην συνδέετε στο UPS πολύπριζο ή προστατευτικό 
υπερτάσεων.

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που συνδέουν τα φορτία με το  
UPS δεν υπερβαίνουν σε μήκος τα 10 μέτρα.

• Μην καλύπτετε τις οπές ψύξης και διατηρείτε απόσταση 
τουλάχιστον 20 cm πίσω από το οπίσθιο μέρος του 
UPS. Αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως ή 
την εγκατάσταση κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν 
θερμότητα.

• Αποσυνδέστε το UPS πριν τον καθαρισμό και μην 
χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή ψεκασμού.

• Μην τοποθετείτε το UPS κοντά σε εξοπλισμό που παράγει 
ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή / και κοντά σε συσκευές 
που είναι ευαίσθητες σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

• Η μπαταρία του UPS θα πρέπει να επαναφορτίζεται κάθε 
2-3 μήνες αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Για να το κάνετε 
αυτό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη 
γειωμένη πρίζα ρεύματος.
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