
Het gebruik van en de omgang met de computer  

Neem de Productveiligheid en andere instructies met betrekking tot regelgeving in 
acht die bij uw computer werden geleverd, op de computer worden vermeld en op 
deze website worden vermeld. Daarnaast moet u de volgende richtlijnen voor het 
gebruik van en de omgang met de computer in acht nemen om schade aan de 
computer te voorkomen: 

 KENNISGEVING: Als u de computer door extreme temperaturen voert, van 
lage temperatuuromstandigheden naar een warmere omgeving of andersom, 
moet u de computer laten acclimatiseren tot de omgevingstemperatuur en er 
tevens voor zorgen dat eventuele condensatie is verdampt voordat u de 
computer aanzet om schade aan de computer te voorkomen. 

• Bescherm uw computer tegen omgevingsrisico's zoals vuil, stof, voedsel, 
vloeistoffen, extreme temperaturen en overbelichting met zonlicht. 

• Reinig het beeldscherm, monitor, lcd- of televisiescherm van de computer met 
een zachte, schone doek en wat water. Breng wat water op de doek aan en haal de 
doek vervolgens in één richting van boven naar beneden over het beeldscherm. 
Verwijder vocht van het beeldscherm of de monitor en houd de monitor of het 
beeldscherm droog. Blootstelling aan vocht zoals regen en gemorst vloeistof kan 
ertoe leiden dat de computer beschadigd wordt. Gebruik een in de handel 
verkrijgbare raamreiniger om uw computer schoon te maken. 

• Laat voldoende ruimte vrij aan alle zijden van de computer waar zich luchtgaten 
bevinden, zodat er genoeg luchtstroom aanwezig is voor een goede ventilatie. 

• Beperk de luchtstroom naar de computer niet door luchtopeningen of 
ventilatiegaten te blokkeren. 

• Reinig alle ventilatieopeningen aan de voorzijde, achterzijde en zijden van de 
computer die voorzien zijn van luchtgaten. Als gevolg van een ophoping van stof 
en ander materiaal kunnen de luchtopeningen geblokkeerd raken, waardoor de 
luchtstroom beperkt wordt. 

• Gebruik de computer niet binnen een besloten ruimte waar niet genoeg 
luchtstroom aanwezig is, tenzij de besloten ruimte voldoende ventilatie en 
luchtafvoer aanwezig zijn. Het blokkeren van de luchtstroom heeft een nadelige 
invloed op de prestatie van uw computer, en kan ervoor zorgen dat uw computer 
oververhit raakt. 

• Laat een ruimte van minimaal 10,2 cm vrij aan alle zijden van de computer die 
van luchtgaten zijn voorzien om de luchtstroom te garanderen die benodigd is 
voor een juiste ventilatie. 

• Als de ruimte van deuren is voorzien, moeten deze deuren een luchtstroom van 
minimaal 30% door de ruimte doorlaten (voorzijde en achterzijde). 

• Als de computer is voorzien van een RJ-11 modemaansluiting en een RJ-45 
netwerkaansluiting, die sterk op elkaar lijken, moet u ervoor zorgen dat u de 
telefoonkabel op de RJ-11-aansluiting in plaats van de RJ-45-aansluiting aansluit. 

• Om de computer terwijl deze op het stopcontact is aangesloten te beschermen 
tegen plotselinge, tijdelijke toenamen of afnamen van de netstroom, moet u een 
piekbeschermer, spanningsstabilisator of UPS gebruiken. 

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

