
 VIGYÁZAT! Általános biztonsági előírások 
 
Az alábbi biztonsági előírások segítenek megőrizni a felhasználó személyes biztonságát, valamint 
megóvják az eszközt és környezetét az esetleges sérüléstől. 
 

  MEGJEGYZÉS: A nyomtatóval kapcsolatban további információkat a support.dell.com webhely 
„Manuals“ (kézikönyvek) részében talál. 

 
EGÉSZSÉGÜGYBEN VALÓ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 
A Dell termékek nem egészségügyi berendezések, és nem tartoznak UL vagy IEC 60601 (vagy ezzel 
egyenértékű) kategóriába. Ezen okból a berendezések a betegtől két méternél közelebb nem 
használhatóak, és sem közvetlenül, sem közvetett módon nem érintkezhetnek a beteggel. 
 
BIZTONSÁG: Általános biztonsági előírások 
 
A berendezés használatra történő előkészítésekor: 
 

  MEGJEGYZÉS: Olvassa el a számítógépére vonatkozó súlykorlátozásokat, mielőtt nyomtatót 
vagy más készüléket helyez a berendezésére. 

 
• Helyezze azt szilárd, vízszintes felületre, és soha ne tegye zárt faliszekrénybe, ágyra, heverőre 

vagy szőnyegre. Lehetőleg ne legyen papír az eszköz alatt. 
• Hagyjon minimum 10 cm szabad helyet a számítógép minden szellőzőnyílással ellátott oldala 

mellett, hogy biztosítható legyen a megfelelő szellőzés. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat 
a készülék, vagy tűz keletkezhet. 

• Ne helyezze egymásra vagy közel egymás mellé a berendezéseket, mert az akadályozza a levegő 
szabad keringését, vagy csak felmelegített levegő tud keringeni. 

• Tartsa távol az eszközt a fűtőtestektől és más hőforrásoktól. 
• Tartsa távol a berendezést szélsőségesen meleg hőforrástól vagy hidegtől, hogy biztosítható 

legyen a megadott működési hőmérséklettartomány. 
• A berendezés szellőző- és egyéb nyílásaiba ne dugjon be semmit. Rövidre zárhat belső 

komponenseket, s ez tüzet vagy áramütést okozhat. 
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem fekszik a számítógép kábelein. A kábeleket úgy 

helyezze el, hogy senkit se zavarjanak a szabad közlekedésben. 
 
A berendezés használata közben: 
 

• Ne használja az eszközt nedves környezetben, például fürdőkád, mosogató vagy úszómedence 
közelében, és ne helyezze nedves felületre. 

• Villámlással járó vihar esetén ne használjon elektromos hálózatról működő berendezést. 
Akkumulátorról működő berendezést használhat, ha nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva. 

• Ha készüléke integrált vagy opcionális (PC kártya) modemmel rendelkezik, elektromos vihar 
esetén húzza ki a modem telefonvezetékét, hogy elkerülhető legyen az esetleges villámcsapás által 
okozott elektromos áramütés. 

• Amennyiben a számítógéphez modem is tartozik, a modemhez használt kábel ereinek legalább 
0,36 mm (26 AWG) vastagságúnak kell lenniük, FCC-kompatibilis RJ-11 moduláris 
csatlakozóval. 



• A számítógép rendelkezhet optikai meghajtóval (ODD), CD-ROM, CDR/W, DVD stb. meghajtóval, 
amelyben beépített lézer eszköz működik. Annak érdekében, hogy ne legyen kitéve a lézersugárzás 
veszélyének, soha, semmilyen indokból ne szereljen szét optikai meghajtót.  
Ezek az optikai meghajtók megfelelnek a biztonsági előírásoknak, és az USA DHHS szabványa, 
valamint az IEC/EN60825-1 lézerbiztonsági szabvány szerint 1. osztályú lézerterméknek minősülnek. 
Az optikai meghajtókon nem található a felhasználó általi állítási lehetőség, és nem tartalmaznak a 
felhasználó által szervizelhető vagy cserélhető alkatrészt. 

• Óvja a berendezést a rácsöppenő, ráfröccsenő folyadéktól, ételtől. 
• Mielőtt a berendezést megtisztítaná, húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból. A tisztításhoz 

vízzel benedvesített puha ruhát használjon. Kerülje a folyékony, illetve az aeroszolos tisztítószerek 
használatát, melyek gyúlékony anyagokat tartalmazhatnak. 

• A nyomtató kijelzőjét puha, tiszta ruhával és vízzel tisztítsa. Vízzel nedvesítse be a kendőt, ezután 
simítsa végig a kendővel a képernyőt egy irányban, a tetejétől az aljáig. Gyorsan távolítsa el a 
nedvességet a képernyőről, és tartsa azt szárazon, 

• a hosszantartó nedvesség ugyanis kárt tehet benne. Ne használjon kereskedelmi forgalomban lévő 
ablaktisztító szereket a képernyő tisztításához. 

 

  VIGYÁZAT! Ne használja a berendezést leszerelt burkolatokkal, beleértve az élszalagokat, 
tömítő-, szigetelőburkolatokat, előlap betétet stb. 

 
• Ha a berendezés nem működik megfelelően, különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot tapasztal, 

azonnal húzza ki a dugaszolóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos forgalmazóval 
vagy márkaszervizzel. 

 

FIGYELEM: Tűz keletkezésének elkerülése végett, gyertyákat vagy más nyílt 
lángot tartson távol a terméktől. 

 
    

BIZTONSÁG: Lézernyomtató 
 
A Dell lézernyomtatók megfelelnek a biztonsági előírásoknak, és az USA DHHS szabványa, valamint az 
IEC/EN60825-1 lézerbiztonsági szabvány szerint 1. osztályú lézerterméknek minősülnek. A nyomtató 
belsejében kibocsátott lézersugarat teljesen elzárja a védőburkolat és a külső borítások. A lézernyaláb a 
normális működés során semmilyen módon nem képes elhagyni a készülék belsejét. 
 

 VIGYÁZAT! A dokumentációban szereplő, vagy a Dell-től kapott utasításoktól eltérő 
műveletek végrehajtása, beállítások elvégzése veszélyes sugárzást eredményezhet. 

 
BIZTONSÁG: A berendezés szerelése közben 
 
Ne kísérelje meg saját kezűleg szerelni a számítógépet, kivéve, ha a műveletek részletes leírása 
megtalálható a Dell dokumentációban, vagy a Dell ettől eltérő utasításokat adott.  A telepítési és szerviz 
útmutatásokat mindig szigorúan tartsa be! 
 

• Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében elektromos vihar idején tilos a berendezéshez 
bármilyen kábelt csatlakoztatni, vagy onnan kihúzni, rajta karbantartást végezni, és tilos a termék 
átkonfigurálása is. 



• A PC-kártyák rendeltetésszerű használat közben nagyon felmelegedhetnek, ezért legyen óvatos, 
amikor hosszantartó, folyamatos használat után eltávolítja őket a számítógépből. 

 
BIZTONSÁG: Áramellátással kapcsolatos általános biztonsági előírások 
 
A berendezés tápforráshoz csatlakoztatása esetén kövesse az alábbi irányelveket: 
 

• Mielőtt hálózati dugaszolóaljzatba kötné, a váltakozó áramú adapter megengedett üzemi 
feszültségét leolvasva ellenőrizze, megfelel-e a rendelkezésre álló áramforrás az adapter által 
igényelt feszültségnek. 

• Emellett győződjön meg arról is, hogy a nyomtató és a csatlakozó eszközök is alkalmasak a 
lakóhelyén elérhető hálózati feszültségen való működésre. 

• Ne csatlakoztassa a beredezés tápkábelét elektromos dugaszolóaljzatba, ha a tápkábel megsérült. 
• Az áramütés elkerülésére csatlakoztassa a rendszer tápkábelét megfelelően földelt fali elektromos 

dugaszolóaljzatba. Ha a berendezés háromeres tápkábellel rendelkezik, ne használjon földelés 
nélküli adapterdugót, és ne távolítsa el a földelést a dugóról vagy adapterről. 

• Norvégia és Svédország: Ha a termék háromeres tápkábellel rendelkezik, csak földelt konnektorba 
csatlakoztassa a tápkábelt. 

• Hosszabbító használata esetén győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott berendezések 
összterhelése nem haladja meg a hosszabbító névleges terhelhetőségét. 

• Ha elektromos hosszabbítót vagy elosztót kénytelen használni, az kizárólag a fali csatlakozóaljzatba 
köthető. Több hosszabbítót tilos összefűzni, vagy elosztóval használni. Csak földelt elosztót vagy 
hosszabbítót használjon, amit földelt fali aljzatba csatlakoztat. 

• Elosztós hosszabbító használatánál fokozottan ügyeljen a csatlakoztatásra. Bizonyos elosztósávokba 
ugyanis helytelenül is lehet csatlakoztatni a dugaszt. A hálózati csatlakozó hibás illeszkedése a 
berendezés tartós károsodásához, valamint tűz és/vagy áramütés veszélyének kialakulásához 
vezethet. Biztosítsa, hogy a dugasz földelőérintkezője az elosztósáv megfelelő földelőérintkezőjéhez 
kerüljön. 

• Mindig a dugónál, ne a kábelnél fogva húzza ki a berendezést a dugaszolóaljzatból. 
 
Ha a berendezés váltakozó áramú adaptert használ: 
 

• Az eszközzel kizárólag a Dell által biztosított váltakozó áramú adaptert használja. Másik AC 
adapter használata tüzet vagy robbanást okozhat. 

 

  MEGJEGYZÉS: A rendszer adatlapját elolvasva győződjön meg róla, hogy a berendezéshez a 
megfelelő típusú adaptert kapta. 

 
 

• Amikor a számítógépet a váltakozó áramú adapterről működteti, vagy tölti az akkumulátort, 
helyezze az adaptert jól szellőző helyre, például az asztal tetejére vagy a földre.  

• Ne takarja le a váltakozó áramú adaptert papírral vagy más, a hőleadást akadályozó tárggyal, és ne 
használja az adaptert úgy, hogy az a hordtáskában maradt. 

• Az adapter a nyomtató rendeltetésszerű használata közben nagyon felmelegedhet, ezért 
üzemeltetéskor vagy közvetlenül utána óvatosan nyúljon hozzá. 

• Javasoljuk, hogy az adaptert a padlón vagy az asztalon úgy helyezze el, hogy a zöld fény látható 
legyen. Ez figyelmezteti Önt, ha esetleges külső behatásra az adapter áramellátása megszakad. Ha 
valamiért a zöld fény kialszik, tíz másodpercre húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd 
csatlakoztassa újra. 



BIZTONSÁG: Ha a számítógépet nedvesség éri 
 

  VIGYÁZAT! Mielőtt nekifog a fejezetben levő műveleteknek, kövesse a biztonsági 
előírásokat, lásd a dokumentum Általános biztonsági tudnivalók című részét. 

  VIGYÁZAT! Ezt a műveletet csak akkor végezze el, ha meggyőződött róla, hogy 
biztonságosan el lehet végezni. Ha a nyomtató az elektromos hálózatra csatlakozik, 
javasoljuk, hogy kapcsolja le a váltakozó áramot a megszakítónál, mielőtt megpróbálja 
kihúzni a tápkábelt az elektromos aljzatból. Feszültség alatt levő áramforrásból a lehető 
legnagyobb körültekintéssel szerelje ki a nedves kábeleket. 

 
1. Húzza ki a váltakozó áramú adaptert az elektromos hálózatból, majd pedig a berendezésből. 
2. Kapcsolja ki az összes külső eszközt, válassza le az áramforrásukról, utána a berendezésről. 
3. Forduljon a Dell ügyfélszolgálathoz. A megfelelő elérhetőséggel kapcsolatban bővebb 

információkat a Felhasználói kézikönyvben vagy a Kezelési útmutatóban talál. 
 

  MEGJEGYZÉS: A garanciára vonatkozó információért nézze át a monitor vagy a számítógép 
papírjait, vagy ezen dokumentum Limited Warranties and Return Policy (garancia és jótállás) című 
részét. 

 
BIZTONSÁG: Ha leejti nyomtatót, vagy az megsérül 
 

 VIGYÁZAT! Mielőtt nekifog a fejezetben levő műveleteknek, kövesse a biztonsági 
előírásokat, lásd a dokumentum általános és áramellátással kapcsolatos biztonsági 
előírásokkal foglalkozó részét. 

  VIGYÁZAT! Ha a sérült részen keresztül kilátszik valamelyik belső alkatrész, esetleg füstöt 
vagy szokatlan szagot észlel, húzza ki a berendezést a tápcsatlakozó aljzatból, és vegye fel a 
kapcsolatot a Dell ügyfélszolgálattal. A megfelelő kapcsolat érdekében nézze át a Felhasználói 
kézikönyvet vagy a Kezelési útmutatót. 

 
1. Mentsen, és zárjon be minden megnyitott fájlt, lépjen ki a megnyitott programból és állítsa le a 

számítógépet. 
2. Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózatból, majd húzza ki a számítógépből. 
3. Kapcsolja ki az összes külső eszközt, válassza le az áramforrásukról, utána a számítógépről. 
4. Csatlakoztassa a nyomtatót az elektromos hálózathoz, majd kapcsolja be. 
5. Ha a berendezés nem indul be, vagy füst, szokatlan szag keletkezik, esetleg nem tudja azonosítani 

a hibás alkatrészt, vegye fel a kapcsolatot a Dell ügyfélszolgálatával. A megfelelő elérhetőséggel 
kapcsolatban bővebb információkat a Felhasználói kézikönyvben vagy a Kezelési útmutatóban 
talál. 

 



Az elektrosztatikus kisüléssel szembeni védekezés 
 

  VIGYÁZAT! A készülék csatlakozóját az elektromos aljzatból mindig a Biztonsági előírások 
részben leírt termék-biztonsági előírásoknak megfelelően húzza ki. 

 
Az elektrosztatikus kisülések (ESD) károsíthatják a belső elektronikus alkatrészeket. Bizonyos feltételek 
esetén sztatikus feltöltődés keletkezhet a testén vagy egy tárgyon, például periférikus eszközön, majd az egy 
másik tárgyon, például a számítógépen kisülhet. Az elektrosztatikus kisülés okozta kár megelőzése 
érdekében ki kell sütnie a testén felgyűlt feszültséget, még mielőtt hozzáér a számítógép belső elektronikus 
alkatrészeihez, például egy memória modulhoz.  
 
Védekezhet az elektrosztatikus kisülés ellen, és elvezetheti a testében lévő statikus elektromosságot egy 
földelt fém tárgy megérintésével (például a számítógép I/O paneljának festetlen fémfelülete), mielőtt 
bármilyen elektromos berendezéshez nyúl. Ha periférikus eszközt csatlakoztat (beleértve palmtop 
számítógépet, azaz PDA-t is) számítógépéhez, feltétlenül földelje le saját magát és a csatlakoztatni kívánt 
eszközt is. Ezt a műveletet a munkavégzés közben többször is ismételje meg, hogy levezethesse a testében 
időközben létrejött sztatikus töltést. 

A következő lépések követésével megelőzheti az elektrosztatikus kisülés okozta károkat: 
 

• Miután kivesz egy zavarérzékeny komponenst a szállítódobozából, mindaddig tartsa antisztatikus 
csomagolásában, amíg készen nem áll a telepítésére. Az antisztatikus csomagolás megbontása 
előtt közvetlenül feltétlenül vezesse le teste sztatikus feltöltődését. 

• Ha érzékeny komponenst szállít, helyezze azt először egy antisztatikus dobozba vagy 
csomagolóanyagba. 

• Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek kezelését elektrosztatikusan semleges helyen végezze. 
Ha lehetséges, használjon antisztatikus padló- vagy munkapadalátétet. 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml
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