
Utilizarea şi manevrarea produsului 

Respectaţi instrucţiunile din Siguranţa produsului şi alte reglementări furnizate 
împreună cu produsul, de pe etichetele acestuia, precum şi instrucţiunile de pe acest 
site web. În plus, respectaţi instrucţiunile de utilizare şi manevrare de mai jos, pentru 
a preveni deteriorarea produsului: 

ANUNŢ: Când transportaţi dispozitivul în zone cu temperaturi extreme, dintr-o 
zonă cu temperaturi scăzute într-un mediu cu temperaturi mai ridicate sau dintr-
o zonă cu temperaturi ridicate într-un mediu cu temperaturi mai scăzute, înainte 
de a porni dispozitivul, lăsaţi-l să atingă temperatura ambiantă la care va fi 
utilizat şi aşteptaţi până la evaporarea condensului format, pentru a evita 
deteriorarea produsului. 

• Protejaţi dispozitivul împotriva factorilor care l-ar putea afecta, cum ar fi 
impurităţile, praful, alimentele, lichidele, temperaturile extreme şi expunerea 
prelungită la soare. 

• Curăţaţi afişajul, monitorul, LCD-ul sau ecranul dispozitivului electronic personal 
(PED) sau portabil cu apă şi o lavetă moale şi curată. Umeziţi laveta şi deplasaţi-o 
apoi, uşor, pe ecran într-o singură direcţie, de sus în jos. Eliminaţi rapid umezeala 
de pe afişajul sau monitorul dispozitivului portabil sau PED şi menţineţi afişajul 
sau monitorul uscat. Expunerea la umezeală, de exemplu la ploaie sau vărsarea de 
lichid, poate deteriora produsul. Nu utilizaţi o soluţie de curăţat geamuri din 
comerţ pentru curăţarea dispozitivului. 

• Lăsaţi un spaţiu adecvat pe toate părţile cu orificii de ventilaţie ale produsului 
pentru a permite accesul aerului necesar pentru o bună ventilaţie. 

• Nu împiedicaţi circulaţia aerului în interiorul produsului prin blocarea orificiilor 
de ventilaţie sau de intrare a aerului. 

• Curăţaţi orificiile de ventilaţie de pe partea frontală, posterioară şi de pe celelalte 
părţi ale produsului. Scamele, praful şi alte corpuri străine pot bloca orificiile de 
ventilaţie şi pot împiedica circulaţia aerului. 

• Nu utilizaţi produsul într-un spaţiu închis care nu permite circulaţia aerului, decât 
dacă spaţiul respectiv este prevăzut cu orificii de ventilaţie de intrare şi ieşire 
corespunzătoare. Blocarea circulaţiei aerului afectează funcţionarea produsului şi 
poate cauza supraîncălzirea acestuia. 

• Lăsaţi un spaţiu de minimum 10,2 cm (4 in) pe toate părţile cu orificii de 
ventilaţie ale produsului pentru a permite accesul aerului de aer necesar pentru o 
bună ventilaţie. 

• Dacă spaţiul în care este utilizat produsul este prevăzut cu uşi, acestea trebuie să 
permită o circulaţie a aerului de cel puţin 30% prin spaţiul respectiv (în partea 
frontală şi posterioară). 

• Dacă produsul are un conector de modem RJ-11 şi un conector de reţea RJ-45, 
care au aspect similar, asiguraţi-vă că introduceţi cablul de telefon în conectorul 
RJ-11, nu în conectorul RJ-45. 



• Pentru a proteja produsul alimentat de la reţeaua electrică împotriva oscilaţiilor 
temporare de tensiune, utilizaţi un prelungitor cu protecţie la supratensiune, un 
regulator de tensiune sau o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). 


